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  شروطه (ماقبل و مابعد آن)م -1
ل س�ت ک�ھ بق�وبسیار مھم از خودشناسی افراد و جوامع است و ن�وعی ذک�ر و ل�ذا ن�وعی عب�ادت ا درک تاریخ ، جنبھ ای

ین معرف��ت نف��س برت��رین عب���ادات اس��ت . جن��گ جھ��انی اّول در س��رآغاز ق���رن بیس��تم در اروپ��ا ک��ھ جن��گ ب��� (ع)عل��ی 
 س�ّوم را اس�ر جھ�انجھانخواران اروپائی بر سر تصاحب جھان بود زمینۀ بیداری و خیزش نھض�ت ھ�ای انقالب�ی در سر

ر ی�ھ اس�تعمازی م�ردم جھ�ان ب�ر علوری�ن نھض�ت ھ�ا ب�ھ پی�روزی رس�ید ک�ھ پی�فراھم آورد کھ تا جنگ دّوم جھ�انی اکث�ر ا
ت عبارتند ین انقالبااو حمایت استعمار قرار داشت کھ چند تا از بزرگترین  عاعاستبداد داخلی بود کھ تحت الشّ  وجی خار

ھ س�یای میان�آچین و ھندوستان و نھضت ھ�ای رھ�ائی بخ�ش آفریق�ائی و نی�ز کش�ورھای  از انقالب کبیر روسیھ ، انقالب
  پیوست .  کھ از جملۀ آن انقالب مشروطھ در ایران است کھ متعاقب انقالب کبیر روسیھ و تحت تأثیر آن بوقوع

ابی�ھ و و نھض�ت بآن د قایع عصر قاجار دارد کھ برجستھ ت�ریننقالب مشروطھ در ایران ریشھ در وو اّما گوھرۀ باطنی ا
ی�ھ ب�رای نھض�ت باب تنباکو است کھ نھضت تنباکو را بایستی یکی از نتایج و دنبالۀ نھضت بابیھ دانس�ت . بن�ابراین درک

م�روز اق�ی ت�ا ب�ھ درک تاریخ مشروطھ و تاریخ قرن بیستم ایران از اھّم واجبات اس�ت ک�ھ متأس�فانھ چن�ین ادراک و تحقی
رت س�از و عب� ز این واقعۀ سرنوش�تو بطور خصوصی . و لذا مردم ما ا  بصورت قاچاقتقریباً صورت نگرفتھ است االّ 

  انگیز تاریخ جدید خود ھیچ اّطالع و فھمی ندارند . 

  

  باب که بود ؟

نین ظھ�وری چملّتی کھ در عطش ظھور ناجی آخرالّزمانش شبانھ روز را می شمرد ولی ھرگاه کھ کسی دعوی از عجبا 
ب�ارۀ قت�ی را درشیمش و سپس محاکمھ اش می کنیم . و اینست کھ طبعاً قرار ھم نیس�ت ک�ھ ھ�یچ حقیمی نماید اّول می ک

ای در  باب مس�ئلھ زیرا او را کشتھ ایم پس مجبوریم خودمان را تقدیس و او را لعن کنیم . نھضتاین مدّعی درک کنیم 
ستعمار و رتداد و اااره بعمل آورده محکوم بھ ھر کسی ھم کھ بعداً تحقیقی در این ب ن قلمرو محسوب می شود . و لذاای

  الحاد شده است . و لذا ما ھم خودمان را برای این اتّھام پیشاپیش آماده ساختھ ایم . 

و مث�ل  یک طلبۀ جوان سرگشتھ در جستجوی ھویّ�ت گمش�دۀ خویش�تن اس�ت "باب"سیّد علی محّمد شیرازی معروف بھ 
  ولی بقیمت جان و نان و خانمان و آبروی خویش . ی کند آدرس خود را جستجو مھر مسلمان ایرانی 

ھ تی ک�د ک�اظم رش�طلبھ ای کھ در حوزه ھیچ حقّی نیافت و لذا از آن خ�روج ک�رد و روی ب�ھ خانق�اه نھ�اد و در محف�ل س�یّ 
و ا ش�نا ش�د .آد وائی از عارفان بنام عصر خود بود با معارف امامیّھ و مفھوم ظھ�ور و وح�دت وج�مرید شیخ احمد احس

تش�یّع  ی اس�الم ودر آنجا آموخت کھ انسان بی امام زنده ای کھ تحت والیتش باشد ، کافر است . و ل�ذا ای�ن اص�ل مح�ور
ی بیرون�ی ام�امش برآم�د . و ھرچ�ھ بیش�تر گش�ت کمت�ر یاف�ت . دس�ت از ای�ن جس�تجو جداً بکار گرفت و بھ جس�تجویرا 

ت و ب�رای اخ�ت و ن�دای ام�امش را از ب�اطن خ�ویش دریاف�کشید و بھ انزوا و عب�ادت و ریاض�ت و غّواص�ی در نف�س پرد
 دی و سیاس�یپرداخت کھ زمینۀ یک انقالب اعتقادی و اجتماعی و اقتصا سازی ظھورش بھ تربیت مریدان خاصیآماده 

ب�ود ک�ھ  . آموزه ھای عرفانی باب در مکتب شیخیّھ صورت گرفت�ھشد کھ شباھت بسیاری بھ نھضت حسن صباح داشت 
 و قرامط��ھ د و ب�ھ لح��اظ ت��اریخی ب�ھ فلس��فۀ انقالب��ی اس�ماعیلی و ص��باحییعۀ اس��ماعیلیّھ محس�وب م��ی ش��ی از ش��ش�عبھ ا

ن ب�وده ان�د ک�ھ  ایرانی�اارتباط می یافت کھ در واقع انقالبی ترین شاخھ از تشیّع در تاریخ است کھ بانیان اص�لی آن اکث�راً 
الص�ل ت ک�ھ مردم�انش ایران�ی اب�ھ ب�ار نشس� نیین آنھاس�ت ھم�انطور ک�ھ نھض�ت قرامط�ھ در بح�رص�باح معروفت�رحسن 
  .بودند

ب�ھ  مام�اً من�وطحسن صباح و داعیان اسماعیلیھ در تاریخ بر این اعتقاد بود ک�ھ ظھ�ور مھ�دی موع�ود ت ھمچونباب نیز 
س�ت ، یخ ب�وده اآمادگی شیعیان برای قیام جھانی است و این امر تفاوت اص�لی ش�یعۀ اثن�ی عش�ریھ و اس�ماعیلیھ در ت�ار

  بین انتظار انفعالی و انتظار انقالبی ! تفاوت 

فی ی�ک اس�ماعیلی و ص�باحی محس�وب ھرچند کھ باب یک ش�یعۀ اثن�ی عش�ریھ اس�ت ول�ی ب�ھ لح�اظ تفّک�ر و نگ�رش فلس�
. و او این بدعت را کھ ھمان تبدیل شیعۀ اثنی عش�ریھ ب�ھ ش�یعۀ انقالب�ی (اس�ماعیلی) اس�ت ب�رای ق�رن بیس�تم ب�ھ میشود

ب�اب میباش�د  ضت ھای انقالبی قرن بیستم در ایران و جھان شیعھ آگاه و ناآگاه تحت ت�أثیر فلس�فۀارث نھاد و لذا ھمۀ نھ
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وح��دت و پی��روزی را در ک��ھ اوج ای��ن ار و انق��الب اس��ت ی��ا وح��دت اثن��ی عش��ریھ و اس��ماعیلیھ . ک��ھ درواق��ع وح��دت انتظ��
اندیش�ۀ ب�اب اس�ت . ھرچن�د ک�ھ ب�ھ لح�اظ انقالب اسالمی ایران در اواخر قرن بیستم شاھدیم . و این از برکات نھض�ت و 

  تاریخ مکتوب تحریف شد ولی روحش در قلوب مردم ایران بھ ودیعھ مانده و گھگاه خودنمائی کرده است . 

باح رخ ص� نیکی از باارزش ترین وق�ایع در ت�اریخ تش�یّع اس�ت قب�ل از ب�اب در نھض�ت حس�کھ ھرچند کھ وحدت مذکور 
د و یھ ش�ده ب�وم یک شیعۀ اثنی عشری بود کھ متوّسل بھ فلس�فۀ انقالب�ی اس�ماعیلنموده بود ھمانطور کھ حسن صباح ھ

تلفیغ موفّ�ق ش�د ک�ھ خان�دان پلی�د بن�ی عبّ�اس را ب�ھ خ�اک م�ذلّت افکن�د و ایرانی�ان را از ی�وغ وابس�تھ  ھ�ایتحکوم با این 
 ول ب�ھ خ�اک ب�ا حمل�ۀ مغ�وبرھاند و انتقام مردم ایران را از ای�ن م�زدوران بگی�رد . ول�ی فلس�فھ و نھض�ت حس�ن ص�باح 

  ید . ب شعلھ کشخون کشیده شد و بھ مدّت پنج قرن بھ بوتۀ فراموشی و بھ الک تقیّھ فرو رفت و دوباره از وجود با

ش از پی�دای در سرلوحۀ نھضت باب امر مساوات و عدالت اجتماعی و سوسیالیزم اقتص�ادی ق�رار داش�ت و ای�ن ام�ر قب�ل
ل از نس�ت ک�ھ قب�ت . و لذا بایستی باب را بنی�انگزار سوس�یالیزم ش�یعی در جھ�ان داسوسیالیزم مارکسیستی در جھان اس

ذا  ب�اب لدینی ! و  و قبل از او مزدک و مانی بانی این مکتب بوده اند : سوسیالیزم (ع)او حسن صباح و قبل از او علی 
حّم�د کتب مانی و مزدک ب�ا م�ذھب مع حاصل تداخل تاریخی ماست . و ازآنجا کھ تشیّ  علوی -نی ایراگر این مکتب ءاحیا

ن�داخت و وعودش�ان او علی است ، لذا باب را بایستی احیاء کنندۀ تشیّع ناب دانس�ت ک�ھ یکب�ار دگ�ر ش�یعیان را ب�ھ ی�اد م
  خود قربانی این یاد شد . 

  

  طاهره قرة العین که بود ؟

 ی و در عش�قو غرق در معارف عرفانقزوینی کھ در حدود بیست سالگی بھ مقام اجتھاد رسیده  ددختر جوان یک مجتھ
و ای�ن  نظی�ر اس�ت دیدار امام زمان بسر می برد . چنین دختری نھ تنھا در ای�ران و جھ�ان اس�الم بلک�ھ در ک�ّل جھ�ان ب�ی

کی از بدیل بھ یعشق توحیدی و نبوغش را امکان پوسیدن در خانھ نمی دھد و بھ قلمرو جامعھ و انقالب می کشاند و ت
دنام و رانی است بمی شود ھمتای مریم مجدلیّھ و خّرمھ ھمسر مزدک و ژاندارک . ولی از آنجا کھ ایزنان بزرگ تاریخ 

  گمنام است . 

م اف م�ی کن�یبراس�تی اعت�ر آخوندھای منافق درب�ار خ�ارج ش�ویم اگر از قلمرو محاسبات مرتجعانۀ شرعی عصر قاجار و
ّق ح�ی�ران در م ای اس�ت و ای�ن غفل�ت و ظلم�ی اس�ت ک�ھ م�ردکھ مظلومیّت تاریخی این زن در نزد مردم ایران تا چ�ھ ح�دّ 

  دارد .  ساختھ اند کھ تا بھ امروز ادامھاسیر و بنده و مقلّد عرب و غرب  مواره خود راخودشان نموده و ھ

ا رز ھم�دیگر طاھره قرة العین نیز ھمچون باب شھر بھ شھر در جستجوی امام زمان است کھ بر حس�ب اتّف�اق در ش�یرا
ر دم�ردم م�ا  کنند و این آشنائی نطفۀ نھضتی می شود کھ موسوم بھ نھض�ت ب�اب اس�ت ک�ھ ن�ور ھم�ۀ انقالب�ات دیدار می

  قرن اخیر بوده است .  یک طی این

امام�ت  مین . ای�ندرواقع باب مبدّل بھ اسوه و امام مردان مؤمن ایران زمین می شود و طاھره ھم ام�ام زن�ان ای�ن س�رز
ده اس�ت ک�ھ ب�و ۵٧دارد و گ�وھرۀ انق�الب مش�روطھ و انق�الب اس�المی ای�ران در س�ال  در نفس و اندیشۀ شیعیان حضور

پیون�د  ورد و بھ�ماعت را بب�ار آمردان و زنان مؤمنی را بھ میدان انقالب شیعی کشانیده اس�ت ت�ا ایم�ان و معرف�ت و ش�ج
  راھم کند . و عرصۀ ظھور رساند و زمینۀ ظھور امام زمان را فو انسان کامل شیعی را بھ سامان  زند

ن ن�د : ش�اھانھضت باب و در رأس آن این دو زن و مرد ، ن�وک تی�غ انق�الب خ�ود را برعلی�ھ ش�اه و ش�یخ بک�ار م�ی گیر
وده اس�ت ال اخی�ر ب�شیخ پناه و شیخ ھای شاه پناه . زیرا این بافت دربار قاجار و ھمۀ دربارھای ایران در طی ھ�زار س�

ت�ل مام�ت ب�ھ قو استمرارش در تاریخ اس�ت ک�ھ تح�ت عن�وان دف�اع از ح�ّق ا ییعنی نفاق شیعی کھ ھمان شیعۀ بنی عبّاس
  امامان و شیعیان مؤمن پرداختھ اند . 
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       عاقبت نهضت باب 

 م�ی یاب�د و راس�ر ای�ران بس�رعت اش�اعھسنھضت باب بواسطۀ سیر و سفر باب و طاھره قرةالعین و سائر یارانشان در 
ان�دکی  ھ در م�دّترھا و روس�تاھا بی�دار س�اختھ و ب�ھ قی�ام م�ی کش�اند . ای�ن واقع�مردمان تحت ستم ایران را در اکثر ش�ھ

ی می کن�د ھ قتل عامچنان برق آسا رخ می دھد کھ دربار قاجار و حامیان روسی و انگلیسی آنرا دیوانھ نموده و وادار ب
ن و ن و م�رداقت�ل ع�ام زن�ا کھ سابقھ اش را فقط در قتل عام مغولھا نسبت بھ پیروان حسن صباح س�راغ داری�م و ب�س .

ی خ�ود را ملگی فت�واکودکان و پیران بھ شیوۀ مغولی . و یک نسل براندازی کامل البتّھ بھ فتوای آخوندھای دربار کھ ج
  بھ امر تشکیالت فراماسونی صادر می کنند . 

ن�ابر ب�اب ندھا بر مو آخو ولی دربار قاجار ردو آماده ساز ظھور امام زمان معّرفی می کباب خود را مبّشر و نوید بخش 
  کردند تا بتوانند این نھضت را نابود کنند .  می را مدّعی امام زمانی معّرفی

 نح�و عرب�ی دس�تور زب�ان و ص�رف و نھایتاً محکمھ بھ امر ش�اه ب�رای محاکم�ۀ ب�اب تش�کیل م�ی دھن�د و از ب�اب امتح�ان
ان�د ا بخ�وبی ندرامام زمانی کھ ص�رف و نح�و عرب�ی گیرند و او را مردود اعالن داشتھ و خونش را می ریزند . زیرا می

  بھ چھ دردی می خورد . 

ح�ال او را ب�ھ لی با اینھرچند کھ باب نامھ ای را امضاء می کند کھ در آن ادّعای امام زمان بودن را بکلّی نفی می کند و
  این جرم اعدام می کنند . 

ا عم�داً س�تند و ل�ذاضر بھ تی�ر ان�داختن از جوخ�ۀ اع�دام نیدر مراسم اعدام باب ھیچ یک از سربازان ایرانی و مسلمان ح
ر او را یکب�ار دگ� گلولھ ھای خود را بھ اطراف پرتاب می کنند و طناب دار باب پاره م�ی ش�ود و ب�اب آزاد م�ی گ�ردد . و

  بھ دار می بندند و این بار از سربازان ارمنی و روسی استفاده می کنند و شھیدش می سازند . 

د ازدواج ی پیش�نھاوم الخم�ر ب�ھ قرةالعین را بھ تھران نزد ناص�رالدّین ش�اه م�ی آورن�د و ش�اه عیّ�اش و دائ� و اّما طاھره
 در می��دان کن��د و او را ب��ین ملک��ھ ش��دن و م��ردن مخیّ��ر م��ی س��ازد و او م��رگ را برم��ی گزین��د . ط��اھره را در چ��اھیمی

  توپخانھ زنده بگور می کنند . 

 ھمس�رّرم�ھ خجتھد و شاعر چریک در تاریخ ایران اسالمی است و براس�تی وارث طاھره قرةالعین نخستین زن عارِف م
زمین�ۀ  ش�د ک�ھ ب�ا ظھ�ور اس�الم "خ�ّرم دین�ی"مزدک است ک�ھ دی�ن ش�وھرش را نج�ات داد و در غ�رب ای�ران موس�وم ب�ھ 

   پذیرش تشیّع گردید و مکتب مزدک و علی را بھم پیوند نمود و ایران اسالمی حاصل این واقعھ است .

اب ان کشف حج�شت مازندران در مراسمی بعد از یک سخنرانی برای نخستین بار در حضور ھمگدَ اھره قرةالعین در بَ ط
  نمود و نقاب از صورت برگرفت . 

ت خ�ور ھویّ� موّرخین مزدور درب�ار واقع�ۀ م�ذکور را ب�ھ ش�یوه ای ب�س ناجوانمردان�ھ تحری�ف و مس�خ نم�وده ان�د ک�ھ در
ود ب��ا حف��ظ ح��د فاس��ق قاج��ار . درواق��ع او اک��راه در دی��ن را ی��ان و ش��اھان دائ��م الخم��ر ودربار : اس��ت فاس��قانۀ خودش��ان

  شرعی برای زنان ایرانی از میان برمی دارد . 

ه و ربازان ش��اط��اھره م��دّتی در قلع��ۀ چھری��ق ک��ھ یک��ی از بقای��ای ق��الع اس��ماعیلیھ اس��ت ب��ھ مب��ارزۀ مس��لّحانھ برعلی��ھ س��
  از نوع ژاندارک گزارش شده است .  افسران روسی ھّمت گماشت کھ مبارزه ای

 ھ عق�ل ھ�یچب�م�داد ک�رده ان�د ک�ھ متأسفانھ برخی از موّرخین مزدور نھض�ت ب�اب را ی�ک توطئ�ۀ روس�ی برعلی�ھ ای�ران قل
  انی خوانائی ندارد . انس
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  ماجراي میرزا تقی خان امیر کبیر 

ر و نش�اه قاج�اط�ن پرس�ت ک�ھ بخ�دمت ناصرالدیامیر کبیر یکی از معّماھای تاریخ قاجار است . مردی حکیم و مؤمن و و
یس��ھ ھ��ای جھ��ت س��رکار آوردن او بق��درت ک��ّل زن��دگیش را تب��اه م��ی س��ازد و خ��ود را بازیچ��ۀ درب��ار فاس��د قاج��ار و دس

  . ملادر تنھائی ک بھ قتل می رسد ، فراماسونی نموده و دست آخر بھ امر شاه در حمام فین کاشان بطرزی ناجوانمردانھ

 وم�ی گراین�د از عبرتھای بزرگ برای مردان خردمند و مؤمن است کھ شاھان ھرگز ب�ھ عق�ل و ع�دالت ناین واقعھ یکی 
  لذا خدمت در دستگاه جور برای اھل ایمان ستمی مضاعف و گمراھی کبیر برای ملّت است . 

وب جمل��ھ س��رک وزارت امی��ر کبی��ر در درب��ار ناصرالدّینش��اه وی را علی��رغم م��یلش وادار ب��ھ بس��یاری از مظ��الم نم��ود از
  نھضت باب و ادامۀ این نھضت بعد از کشتھ شدن رھبرانش . 

جن�ون  و. ود رس�یدخ�ھ ج�زای ای�ن اق�دام ن�احّق کبیر ب�خ عبرت می گیرند معتقدند کھ امیرکھ از تاری یبسیاری از موّرخین
ھ ی�اری بشاھی کھ ھ پادناگھانی شاه و بدبینی او دربارۀ امیر کبیر امری عادّی و معقول در عرصۀ سیاست نبوده است ک

  وزیر بھ قدرت رسیده و جالل و شوکت یافتھ بناگاه کمر بھ قتل وزیرش بندد . 

ئوال س�ا ب�ھ زی�ر کبیر کّل ماھیّت مردم دوستانھ و وطن پرستانھ و عدالت جویان�ھ اش رسرکوبی نھضت باب بھ امر امیر
آرم�ان  ع شاھان ،درباری و روحانیّت حافظ  مناف می برد . زیرا باب و پیروانش جز برچیدن بساط ظلم سلطنت و خرافۀ

  دیگری نداشتند . 

ف�ع ر ش�اه و ربھرحال امیر کبیر بین حفظ وزارت و س�رکوبی نھض�ت ب�اب ، م�ردّد مان�ده ب�ود ک�ھ ب�االخره ب�رای جل�ب نظ�
ھ�ی از ای الت قض�اتّھام از خود و برطرف نمودن ب�دبینی ش�اه نس�بت بخ�ودش ، راه دّوم را برگزی�د . ول�ی ب�ا اینح�ال دس�

ھض�ت نر س�رکوبی دآستین فراماسونی شاه را وادار نمود تا وزیر مورد اعتمادش را بھ قتل برساند . زی�را ب�ا مش�ارکت 
ع�د بض�ت ب�اب ک�ھ ولی با اینحال برخی از پیروان نھباب ھم امیر کبیر موفّق بھ رفع سوء ظن شاه نسبت بخودش نشد . 

تن�د و ز ش�اه گرفاین اسدآبادی پیوس�تھ بودن�د انتق�ام ای�ن جنای�ات عظ�یم را از شکست این نھضت بھ نھضت سیّدجمال الدّ 
  ناصرالدّینشاه را ترور کردند و بھ سزای اعمالش رسانیدند . 

  

    نتیجه   

دّعی ا وی را م�موّرخین مزدور دربار و سفارت بریتانیا و روس برای نابود کردن نھضت و اندیش�ۀ ب�اب ت�الش کردن�د ت�
ھ نمودن�د ک� کنند . ھمانطور کھ یک نسل بعد ب�ا بوج�ود آوردن م�ذھب مض�حک و خراف�ی بھ�ائی س�عی معّرفی یامام زمان

ک�ھ  دم�ذھب جدی� پیروان این نھضت را بدام اندازند کھ تا ح�دودی ھ�م موفّ�ق ش�دند . و جال�ب اینک�ھ س�ران انگلیس�ی ای�ن
مودن�د نیروان ب�اب پعام دوبارۀ بقایای  گری است در سراسر جھان اسالم امر بھ قتلروپا مسلکی و اباحھ تماماً ا مذھب

  .  ی نامیدندمدرحالیکھ ظاھراً باب را امام زمان معّرفی می کردند و بالفاصلھ نھضت او را طرد و لعن و منسوخ 

سیس�ھ گرفت�ار د بھرحال نھضت باب چیزی جز ظھور دگربارۀ تشیّع انقالبی در انتظار ظھور مھدی موعود نبود و مابقی
ت اجرا در نھض��ب��ھ جن��اح ض��دّ انق��الب پیوس��تند . ک��ھ ای��ن م��ش��دند و ھمچ��ون پی��روان بس��یاری از انقالب��ات ھ��ای بریتانی��ا 

   مشروطھ و نھضت مصدّق و انقالب اسالمی ھم تکرار شد .  

،  ی ، م�دّرسدر روحانیّت ش�یعۀ م�درن اس�ت ک�ھ کس�انی چ�ون س�یّد جم�ال و ش�یخ  فض�ل هللا ن�ور ی نوینباب بانی ھویّت
ت س روحانیّ��ی ای�ن ھویّ��ت در لب�اا کوچ��ک خ�ان ، ن��ّواب ص�فوی ، طالق�انی و ام��ام خمین�ی رھ��روان حقیق�کاش�انی ، می�رز

نھض�ت  وھ اندیش�ھ باشند . ھمانگونھ کھ بسیاری تالش کردند تا آیت هللا خمینی را ھم مھ�دی موع�ود کنن�د و بدینگون�می
و ق�رن در ط�ی ای�ن داک�ز اس�الم شناس�ی بریتانی�ا او را بھ لجن بکشند و ن�ابود س�ازند . و ای�ن یک�ی از ترفن�دھای پلی�د مر

  اخیر بوده است . 

بھرحال باب و طاھره و مریدان مخلص او ھریک جداگانھ بھ تنھائی کشتھ شدند و خانم�ان اکثرش�ان قت�ل ع�ام گردیدن�د . 
خ توجی�ھ برابری حقوق زن و مرد و ارباب و رعیت و مالکیّت بر اساس کار بر روی زمین و نف�ی حقانیّ�ت ش�اه و ش�یو
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کنندۀ شاه بعنوان نمایندۀ خدا ، از اھداف و شعارھای این نھضت بود . بعد از سرکوبی این نھضت و فرار پی�روانش ب�ھ 
بن�ام ب�اب نوش�تند ک�ھ سراس�ر  "بی�ان"ترکیھ و ع�راق و قب�رس و تعقی�ب و ت�رور آنھ�ا در دی�ار بیگان�ھ نھایت�اً کت�ابی بن�ام 

  اندیشۀ او را از بنیاد تباه سازند .  خرافھ و ھذیان بود تا بدینگونھ نھضت و

  

  نهضت سیّد جمال الدّین اسد آبادي و میرزا آقا خان کرمانی 

ر پ�ی در کش�ورمان ھس�تیم ک�ھ ھری�ک ب�ھ مثاب�ۀ دانقالب�ی پ�ی  -ب�اب و نھض�ت او ش�اھد پی�دایش عناص�ر اس�المی  بعد از
ه رز گوش�ۀ حج�اقالبی . خروج تق�وا و معرف�ت ظھور دگربارۀ وجھی از این ھویّت مذکور است ، روحانیون و عارفان ان

ن س�ت . و ای�این ھمان زمینۀ ظھ�ور مھ�دی موع�ود و ن�زول عیس�ی مس�یح از آس�مان ا و خانقاه و آمدن بھ میان مردم .
  دین قلمرو قیامت است و زمینۀ انقالبات اجتماعی . 

ش�یّع تمسخ ش�دۀ  باقی مانده از تاریخ قیاس این مردان خدا با کلیشۀ مھدی موعود و آن ویژه گی و آدرس ضدّ و نقیض
م�ال ش�دن  بزرگت�رین عل�ل انح�راف و مس�خ و لگ�داز کھ اساساً بدست مزدوران حکومتھای ض�دّ اس�المی نوش�تھ ش�ده ، 

ای�ن  ح�رف نم�ودنقیامھای مردمی و الھی بوده است . و ای�ن ام�ر بزرگت�رین دس�تاویز اس�تعمارگران بریتانی�ائی ب�رای من
  نھضت ھا بوده است . 

ان خ�دا و ل ای�ن م�ردبھ خدا علّت العلل مسخ تشیّع و ش�یعۀ خراف�ی و منافقان�ھ اس�ت و نی�ز تب�دی متبدیل امامان صدر اسال
ل نھض�ت حرب�ۀ س�رکوب نھض�ت ھ�ای ش�یعی ب�وده اس�ت . تب�دی بھ کلیشھ ھای تاریخی ھم بزرگترینعاشقان نجات مردم 

م�ری جدی�د گ�زارش ش�ده اس�ت و ا اره در ت�اریخ تش�یّعباب ب�ھ م�ذھب اس�تعماری و ض�دّ انقالب�ی مع�روف ب�ھ بھ�ائی ھم�و
  . نیست

لمداد کنن�د قمام زمان باب فریاد می زد کھ من امام زمان نیستم ولی دربار و آخوندھای درباری اصرار داشتند کھ او را ا
ھ ش�ت ک�ر دای ق�رانتا نابودش سازند . و این یک ترفند استعماری ب�ود و در پ�س پ�ردۀ ای�ن س�رکوب تش�کیالت فراماس�و

ین و رتج�اعی ت�راو از انقالب�ی ت�رین نھض�ت ،  ی موسوم ب�ھ بھ�ائی را اخت�راع ک�ردنھایتاً از نھضت باب ، مذھب المذھب
ف�ت لّ�ی ش�دن نفاسدترین فرقھ ھا را پدید آورد . ھمانطور کھ از مشروطھ ، جمھ�وری رض�اخانی پی�دا ش�د و از نھض�ت م

  ھم انقالب سفید پدید آمد . 

ھض�ت ب�اب ھ گ�وھرۀ نکسد آبادی و میرزا آقا خان کرمانی دو تن از روحانیون مؤمن و متفّکری بودند سیّد جمال الدّین ا
ھ پ�یش ت�ر ک�یّد جم�ال سرا برگرفتھ و بھ آموزش و توسعھ و تکمیل آن پرداختند و آنرا بھ کّل جھان اسالم تعمیم دادند . 

تی س�لمین ھ�ویّ می و در اروپ�ا ب�ھ نھض�ت بی�داری مو پیرتر بود موفق شد کھ از ایران خ�ارج ش�ده و در س�ائر مل�ل اس�ال
س�اس ا. و ای�ن  جھانی بخشد و این نھضت را جھانی کند و جھان را از این نھضت برخوردار نم�وده و ب�ا آن پیون�د زن�د

  آن نھضت فکری است کھ امروزه موسوم بھ روشنفکری اسالمی می باشد و اسالم انقالبی . 

ی��داری و بده و نط�ق آتش��ین و قی�امتی ب�ود و در ھ��ر ش�ھری ب�ا ی��ک س�خنرانی آت�ش س�یّد جم�ال دارای روح�ی منقل��ب کنن�
ام و حظ�ھ ای آرلانقالب را برپا می کرد و در اندک مدّتی تح�ت تعقی�ب حّک�ام منطق�ھ ق�رار م�ی گرف�ت و م�ی گریخ�ت . او 

ک ی دارای ی�لحظ�ھ اقرار نداشت و تمام عمر پر ب�رکتش را ب�ھ اش�اعۀ انق�الب پرداخ�ت و ھم�واره در ح�ال گری�ز ب�ود و 
ده ه تعی�ین ک�رکھ ب�رای س�رش ج�ایزقاجار و شخص ناصرالدّینشاه بود  زندگی طبیعی نبود . و بزرگترین دشمن خونی او

گ�ر ی�ن ک�اری دبود و سفرای خود را در ھمۀ کشورھا بھ جستجوی سیّد جمال و قتل او مشغول ساختھ ب�ود و گوی�ا ج�ز ا
وم��ت ونی در حکار ای��ران و درب��ار عثم��انی و جاسوس��ان بریتانی��ائی و فراماس��نداش��تند . و ب��االخره ب��ا ھمداس��تانی درب��

   ، بعنوان میھمان ، بھ قتل رسید . عثمانی 

ندیش�ۀ ش�ود ت�ا ا میرزا آقا خان کرمانی کھ بھ لحاظی گوئی جدّ فکری دکتر شریعتی است ھرگز نتوانست از ای�ران خ�ارج
حوی�ل دول�ت بمح�ض خ�روج از ای�ران در دول�ت عثم�انی دس�تگیر و تبغایت انقالب�ی و جس�ورانھ اش را اش�اعھ دھ�د . او 

لد کت�اب ال دھھا جایران شد و در شھر مرزی سرش را بریدند و برای  شاه فرستادند . او در جوانی شھید شد و با اینح
ض�الّھ  ھ�ما ھن�وز علمی و فلسفی و عرفانی از وی باقی ماند کھ ھرگز تا بھ امروز در دسترس مردم قرار نگرفتھ و گوی�

  محسوب می شود . 
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ی�ن د . خ�ون ااندیشۀ سیّد جمال و مخصوصاً میرزا آقا خان کرمانی بھمراه پیام نھضت باب سرمایۀ نھضت مش�روطھ ش�
س�ھ  د م�ی زد . و جال�ب اینک�ھ ای�ن ھ�رش�یخ را فری�ا -سھ تن درحقیقت زمینۀ انقالب مشروطھ است کھ مرگ اتّحاد شاه 

  .  کشتھ شدند روحانیّت حاکم بر جامعۀ ایرانی . و ھر سھ در غربت و تنھائی کاملخودشان روحانی بودند و مطرود 

ت و ب��ھ ی در ای�ران اس�ت ک�ھ ب�االخره در نھض��ت مش�روطھ ب�ھ ب�ار نشس�ن��اس�الم انقالب�ی عرص�ۀ پی�دایش روش�نفکری دی
ذھب و م�اختن تن س�لطنت یعن�ی مھ�ار نم�ودن اس�تبداد ب�ود و معق�ول س�خنخستین پیروزی خود نائل آم�د ک�ھ مش�روط س�ا

  معمول نمودن اخالق و شریعت . 

ب�ر  متھای حاکموریم کھ حدود ھزار سال حکوآاستعمار و اجنبی پرستی امری فقط مربوط بھ عصر جدید نیست . بھ یاد 
و  تعمرۀ ع�ربایران مستعمرۀ اعراب و مغولھا بودند و صفویان نخستین حکومت حاکم بر کّل ای�ران زم�ین ب�ود ک�ھ مس�

الیلی روی د کھ بھ درچند کھ خود فارس نبودند و بلکھ اساساً شیعھ ھم نبودند بلکھ ترکان سنّی مذھب بودنمغول نبود ھ
ود خ�رچن�د ک�ھ بھ تشیّع و زبان فارسی نھادن�د ک�ھ مطالع�ۀ ای�ن راز خ�ود مس�تلزم ی�ک رس�الۀ حج�یم و مس�تقلّی اس�ت . ھ

 س�تگاه ش�اهدیافت و نخستین جاسوسان غربی در  ھ از عصر شاه عبّاس گرایش بھ اروپاصفویان از ھمان آغاز و خاص
الب ب�ود و ی ض�دّ انق�عبّاس وارد دربار شدند و نخستین نطفھ ھای استعمار اروپائی را بنا نھادند . تشیّع صفوی شیعھ ا

 س�ت و گ�وئیامذھب انتظاری افیونی و خرافی و قمھ زنی . استبداد و اس�تعمار ھم�واره دس�ت در دس�ت ھم�دیگر داش�تھ 
بر م�ردم  برانھ خودمستبدین داخلی ھرگز بی حمایت اجنبی قادر بھ تحکیم سلطۀ جا یگر قادر بھ بقا نبوده است .ی یکدب

  ما نبوده اند . 

ت ما ملّ  ابرانھ برجرت یک فرھنگ میرزا آقا خان کرمانی نمایندۀ نبرد بر علیھ بقایای استعمار عربی بود کھ اینک بصو
برعلی�ھ  قالب�ی فک�ریاین استعمار بودند . و لذا میرزا آقا خ�ان کرم�انی دس�ت ب�ھ انن سایھ افکنده و روحانیون ھم حافظا

ل�ی س�یّد و. کم�ر ب�ھ قت�ل ای�ن متفّک�ر ب�زرگ بس�ت این استعمار فکری زد و عجب کھ دربار قاج�ار احس�اس خط�ر نم�ود و
دان . و ای��ن ب��تن خ��ود یاف��را دش��من ج��ااو جم��ال اساس��اً برعلی��ھ اس��تعمار جدی��د اروپ��ائی قی��ام نم��ود و ب��از درب��ار قاج��ار 

رب�ی غ: ر نوس�انب�ین دو اس�تعمار د معناست کھ دربار شاھان ایران ھرگز بدون حمایت اجنبی امکان بقا نداشتھ اس�ت و
  و عربی ! 

 ورب و مغ�ول ع�ایران زمین ھرگز فکر ایرانی و فھم فارسی حاکمیّت نداشتھ است . بر معجونی از فرھنگ و س�لطۀ بر 
 اج�ار ح�افظقارد شده است . و مشروطھ یک قیامی بر علیھ این سلطۀ بیگانگان اس�ت ک�ھ درب�ار ترک اینک فرنگ ھم و

ک ی�ل�ذا مش�روطھ  فرنگ�ی اس�ت و -مغ�ولی  -عرب�ی  -آن است . و نیز اینکھ خود این قیام در تار و پودش تمام�اً ترک�ی 
اص�ل ک�ار ش�وند و ح ش بیھ�وده قرب�انی م�یقیام بی ھویّت و چندگانھ است و لذا عاقبتی ندارد و ھمۀ انقالبیون و رھبران

بازیچ��ھ  درون متالش�ی م�ی ش�ود و ی�ک معج�ون پیچی�ده ت�ر اس�ت ک��ھ اص�الً ھ�دف را گ�م ک�رده اس�ت و ب��ھ ھم�ین دلی�ل از
فرس�تد  تھ�ران م�ی گردد تا آنجا کھ حتّی استبداد رو در روی خود یعنی دربار را ھم فراموش کرده و رھب�رانش را ب�ھمی

ان و رھب�رن�د خ می کشد و ستآر خان و ب�اقر خ�ان در ح�التی از بھ�ت و حی�رت ب�ھ پ�ای دار م�ی روو بھ پای خود بھ مسل
  روحانی آن یعنی طباطبائی و بھبھانی درحالتی مدھوش بھ سازش کشیده می شوند . 

 یناھستند .  مشروطھ یک کاله بزرگی بود کھ بر سر ملّت ایران رفت . گوئی کھ شاھان ھم اھل درس اخالق و نصیحت
ار کن�د ھ�وری برق�رانقالب بقدری بی ھویّت و پوشالی بود کھ یک سرباز قلدر و ابلھ مثل رضاخان کھ قرار بود نظ�ام جم

  ادّعای شاھی کرد . 

 ای�ھ و سس�تنھضت مشروطھ بنیاد قاجار و سلطنت را  برانداخت ولی فکر و فرھنگ حاکم بر این نھضت بق�دری ب�ی م 
  طنت برای خود نظامی مبتنی بر آرای مردم پدید آورد . و بی ریشھ بود کھ نتوانست بدون سل

ول�ی ھرگ�ز  وده ان�د .مردم ایران ھمواره می دانستھ اند کھ چھ نمی خواھند و لذا در براندازی جبّ�اران ھم�واره پی�روز ب�
زی وز ھ�ر پی�رنمی دانستھ اند کھ چھ می خواھند و لذا ھمۀ پیروزیھا منجر بھ ستمی مضاعف ش�ده اس�ت . و ل�ذا پ�س ا

  یک انفعال و رخوت و غفلت و تسلیم بزرگتری رخ نموده و لذا جبّاری بیرحم تر بقدرت رسیده است . 
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      نهضت میرزا کوچک خان جنگلی 

ھض�ت ش�یخ در آذربایجان بود نھض�ت ھ�ای دیگ�ری در سراس�ر ای�ران پدی�د آمدن�د . نبھمراه نھضت مشروطھ کھ مقّرش 
ق�ی تھض�ت کلن�ل نارای ایدئولوژی و ھویّت ب�ود بالفاص�لھ قت�ل ع�ام  ش�د . ھمچن�ین محّمد خیابانی از بطن مشروطھ کھ د

  خان پسیان در خراسان ھم بھ سرنوشتی مشابھ رسید . 

م�د ک�ھ آپدی�د ولی از بطن این شکست ھا بعد از سرکار آمدن رضا خان ، نھض�ت جنگ�ل ب�ھ رھب�ری می�رزا کوچ�ک خ�ان 
 -یران�ی رین نھضت کّل تاریخ ایران از حسن صباح بھ بع�د ب�ود . نھض�تی ات شیعی -ترین و باھویّت ترین و ایرانی بیدار

ز خ�ود را شیعی و مدرن و بھ روز و جھان شناس و براستی مردمی و اصیل کھ ھمۀ دستاوردھای شکست ھای ماقبل ا
  با خود دارا بود و دارای عبرت و فکری خودجوش و ھدفمند بود و می دانست کھ چھ می خواھد . 

ندتر ک�ھ ین نھضت نیز یک طلبۀ خ�روج ک�رده از ح�وزه اس�ت و ش�باھت بس�یاری ب�ھ ب�اب دارد ول�ی بس�یار ھوش�مارھبر 
لھا و جھل مار فئوداو نبردی را برعلیھ ارتجاع مذھبی و استبداد داخلی و استعمار خارجی و استث . زمانھ را می شناسد

 تنھاس�ت . وق ع�دالت و س�عادت م�ردم اس�ت ول�ی ت�ک تاریخی مردم آغاز می کند . او نابغھ ای پھلوان و مؤمن و عاش�
و ادامۀ اح ار حسن صباینھمھ ویژگی توأماً در یک رھبر انقالبی بسیار بندرت در تاریخ ایران رخ نموده است . او از تب

  تکاملی نھضت باب است کھ در انقالب مشروطھ زخمی و بیدار گشتھ و میخواھد جبران کند . 

ت�ا  ھ ش�ده اس�ترین و شریفترین قانونی است کھ برای نجات و سعادت ملّت�ی در ت�اریخ نوش�تاساسنامۀ حزب او مترقی ت
ک�ھ دش�من آن حد کھ رھبران شوروی سوسیالیستی دچار حسد و حق�ارت ش�ده و ای�ن نھض�ت نوپ�ا و فقی�ر را رقی�ب و بل

جنگ�ل  ودی نھض�تا ب�رای ن�ابخود می یابند و این خود امتحانی برای ماھیّت ذاتی انقالب روسیھ بود . این کمونیست ھ�
د و فئ�ودال ت ی�ک مس�تببھ عھد خود با میرزا خیانت کرده و با دشمن خود یعنی امپریالیزم بریتانیا متّحد شده و بھ تقوی�

  ھند . دقلدر و احمقی مثل رضا شاه پرداختھ و متحداً این نھضت را از ھمھ سو مورد تھاجم نظامی قرار می 

ن�د ت�ا اال م�ی روب�گیالنی را ھمراه ساختھ بود جملگی از کوھھا و جنگلھای مخوف گیالن  میرزا کھ مرد و زن و کودکان
رون بص��ورت ی��ک نھض��ت چریک��ی عم��ل کنن��د . ول��ی درس��ت از آنج��ائی ک��ھ گم��ان نم��ی رف��ت خیان��ت رخ نم��ود و آن از د

ستین ند کھ نخمی شو نھضت بود کھ یکی بعد از دیگری از رھبران و یاران میرزا توّسط رضاخان با وعده وعید خریده
و گ�روھش  آن دکتر حشمت بود کھ ھمچون دست راست میرزا در این نھضت بود کھ بواسطۀ تأمین نامۀ رضا شاه خود

  ود . شرا تسلیم می کند تا شاید افراد کمتری کشتھ شوند . ولی بمحض تسلیم شدن بی محاکمھ حلق آویز می 

. "واھ�د ب�رودھر کھ م�ی خ"ت و گفت: ت خود نسبت بھ پیروانش برداشدست از بیع میرزا با مشاھدۀ این واقعۀ دردناک
ک افس�ر مان�د و ی� او چنین کرد تا ھر کھ می خواھد آزادانھ برود و مجبور ب�ھ خیان�ت نش�ود . و اینگون�ھ ب�ود ک�ھ می�رزا

  اتریشی کھ در جریان مبارزه بھ میرزا ایمان آورده و مریدش شده بود . 

ض�ای یک�ی از اع اش در برفھای جنگل گیالن ی�خ زدن�د و س�ر می�رزا بواس�طۀ خ�الو قرب�ان ک�ھنھایتاً میرزا و یار فرنگی 
م�ارت ب�ھ اب�ھ ج�ای وع�دۀ . و رض�ا ش�اه از تماش�ای اینھم�ھ خیان�ت برای رضا شاه ھدیھ ب�رده ش�د بودکمونیست نھضت 

  ود . حسینی ب ضت کربالی. این واقعھ تکرار نھخالو قربان، امر بھ قتلش را داد گویی دشمن مھربانتر از دوست بود

ن�ھ  خ�ارجی ، و دسیس�ھ ھ�ای تجربۀ نھضت جنگل نشان داد کھ مشکل ملّت ایران نھ قدرت استبداد داخلی و نھ اس�تعمار
  ی . فاق فرھنگعرب است و نھ غرب ، بلکھ بی ھویّتی و جھل و بی ایمانی است و از خود بیگانگی . و در یک کالم ن

ا و م�ردم ھ�ون و کمونیس�ت یّ�یت جنگ�ل ب�ود متش�ّکل از روح�انیون و بازاری�ان و ملک�ھ ح�زب نھض� "حزب اتحاد اس�الم"
ض�ا ش�اه د را ب�ھ رو نظامیانی کھ بھ این نھضت پیوستھ بودند . ھمۀ این گروھھا بھ میرزا خیانت کرده و خ�و عادی بود

م و ن�اجی ی�ران ام�ازھم م�ردم افروختند . و میرزا فقط یک فرنگی را  در کنار خود یافت کھ عاشق ایمان میرزا ب�ود . ب�ا
م�ردم  س�تند ب�رایاین امامان و منجیان صغیر امتح�انی ھ .دشمن خود دادند و سرش را بریدند خود را فروختند و تحویل

    تا با امام و منجی کبیر چھ کنند!
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  ومت پهلويکپنجاه سال ح -2
ب ستعمار غ�راھم نژاد خود او بودند بھ  رضا خان با سرکوبی و بھ خاک و خون کشیدن نھضت جنگل و مردم گیالن کھ

س�ی ھ�ا ب�ھ انگلی ثابت کرد کھ برای رسیدن بھ قدرت و حف�ظ آن از ھ�یچ جن�ایتی اب�ا ن�دارد و بدینگون�ھ اس�تحقاق خ�ود را
من�افع  ریتانی�ا وباثبات نمود و کاندیدای سلطنت گردید ھمانطور کھ بعد از بقدرت رس�یدن ھ�م ب�رای اج�رای برنام�ھ ھ�ای 

ھ ب��ند او س��ر ن ی�ک نماین��دۀ ت�ام االختی��ار ملک�ۀ انگل��یس عم�ل ک��رد و ھرگ�اه  ھ��م ک�ھ آنھ��ا کالھ�ی م��ی خواس�تآنھ�ا ھمچ��و
 .می شناختننزدشان می فرستاد . رضا شاه دیوانۀ قدرت بود و جز قلدری و سرکوب و قتل و غارت ھیچ روشی دیگر 

اه  را ان احمد شدور ملوک الّطوایفیتوانست  و عجبا کھ در اندک مدّتی محبوب اکثر مردمان شد و با توّسل بھ خشونت
نین ھ ای�ن ق�واب�پایان بخشد . او با اینکھ بر اساس قانون اساسی مشروطھ بھ سلطنت رس�یده ب�ود ول�ی کمت�رین ت�وّجھی 

ن ک�رد و ا خانھ نشیر استبداد و یّکھ تازی از شاھان قاجار ھم سبقت جست . نمایندگان مجلس را یا خرید و یدنداشت و 
او در  ر دادن�د .دحج�اب ک�رد و خیل�ی زود م�ردم ب�ھ ای�ن ام�ر ت�ن  یبعید و ترور نمود و ناموس مردم را در خیاب�ان ب�یا ت

د عم�ده درآم� راسر ایران ھر ملک و مزرعھ و کاخ و کاالی باارزشی دید ب�ھ تص�احب خ�ود درآورد وسمدّت کوتاھی در 
را  ناو خ�اک ای�را .نمود می خود در بانکھای خارجی واریز  حاصل از نفت را از بانکھای بریتانیائی مستقیماً بھ حساب

وال م��ردم مایمل��ک خان��دان خ��ود م��ی دانس��ت و ب��دین لح��اظ ھ��یچ ش��اھی در ت��اریخ ای��ران ت��ا ای��ن ح��د ب��ھ غ��ارت آش��کار ام��
س�ت ین سیامش�ابھ ھم� نپرداختھ بود . و بھمین دلیل خاندان پھلوی عمر تاریخ سلطنت را در ایران بھ پایان رسانید زیرا

ن گ�زارش در دوران حکومت پس�رش ادام�ھ یاف�ت . س�لطنتی مزدورت�ر و اجنب�ی پرس�ت ت�ر از پھل�وی در ک�ّل ت�اریخ جھ�ا
دک دلیل�ی ان� نشده است . او و پسرش آشکارا بدست بیگانگان ب�ر س�ر ق�درت آمدن�د و ل�ذا ھرگ�اه حمای�ت بیگانگ�ان بھ�ر

  دولت بیگانۀ دیگری باز گردند .  کاھشی می یافت آنھا ھم از کشور می گریختند تا با حمایت یک

وب علن�اً س�رک م�ردم ھزار دسیسھ فرنگی شدند و اعتقادات و رسومبھ ، مردم ایران بھ زور سرنیزه و در دوران پھلوی
  شد . 

ران در خ�اک ای� برپاکردن میخانھ ھا و اماکن فساد از نخستین اقدامات این حکومت جھ�ت اس�تقرارشمبارزه با حجاب ، 
  خستین پیش شرط حمایت بیگانھ از این حکومت بود . بود و گوئی ن

ری از ر ھ�یچ کش�وخان�دان پھل�وی ب�ود . و د بالوقفۀ مبارزه و سرکوب افکار و اعتقادات خالف غرب یکی از فعّالیتھای
ق�ادی ن�دانی اعتخر حکومت پھل�وی از ھ�ر سیص�د نف�ر ایران�ی ی�ک نف�ر زاجھان بھ این حد با اندیشھ مبارزه نشد . در او

  د و از ھر صد نفر یک نفر پروندۀ اعتقادی در سازمان اّطالعات داشت . بو

رد . و ّم�ل نم�ی ک�خاندان پھلوی دارای اندیشھ و ھویّت و فرھنگی بغایت منجمد و کافر و حقیر بود و ھ�یچ فک�ری را تح
  مود . نحریک ھمین امر خود باعث پیدایش انواع اندیشھ ھای انقالبی در کشور شد و ھمۀ طبقات اجتماعی را ت

ز ان اخان�د تق�ادی ب�ھ حکوم�ت داش�ت ک�ّل آنخفقان دوران پھل�وی بح�دّی ب�ود ک�ھ ھ�ر ف�ردی در ی�ک خان�دان اگ�ر ان�دک ان
   نمودند . ھراس جان خود ، آن فرد را توبیخ و محاکمھ و طرد نموده و چھ بسا بھ سازمان اّطالعات معّرفی می

  

  جریانات انقالبی عصر پهلوي 

بابی�ھ در  وھ و جنگ�ل تا این حد احمق و غارتگر و بیرحم بر ملّتی آنھم بعد از انقالبھائی چون مشروط حاکمیّت خاندانی
ادت او د ب�رای س�عمدّت کمتر از نیم قرن دال بر این امر است کھ این ملّت از رھبران و دلسوزان خودش کھ از جان خ�و

ھان ی آی�د . ش�استم و خفقان شده است و صدایش درنم�گذشتند حمایت نکرده است و لذا مجبور بھ تحّمل چنین حدّی از 
  ظالم ، سایۀ عذاب خدا بر مردمند . 

خ�ود  ی�ن ح�ّق ب�ھمردم ایران از ذات و ھویّت ت�اریخی و دین�ی و الھ�ی خ�ود ب�ی خب�ر و بیگان�ھ ان�د . و ھ�ر کس�ی ک�ھ ب�ر ا
ب�دان  و نیس�تند . و ای�نآگاھی م�ی رس�د چ�ون خورش�یدی م�ی درخش�د ول�ی مردم�ان ب�ھ ش�کوفائی ای�ن ذات خ�ود پاس�خگ

  گاھی نیاز ندارند . آ -معناست کھ مردم ما بھ ھیچ چیزی بیش از خود



 ١٢

داختن�د : عّالی�ت پرفدر این دوران چند جری�ان بی�دار و آگ�اه و انقالب�ی پدی�د آمدن�د ک�ھ برعلی�ھ خفق�ان و غ�ارت پھل�وی ب�ھ 
  جریان سوسیالیستی ، جریان ملّی و جریان مذھبی . 

، بی��ژن  ن طب��ری ، خس��رو روزب��ھران��ی ، ای��رج اس��کندری ، احس��اسوسیالیس��تی کس��انی چ��ون دکت��ر ا ی��انبانی��ان ای��ن جر
کسیس�تی را الیزم ماره و امیر پرویز پویان بودند کھ مجموعاً طیف اصالح طلبانھ تا انقالبی سوسید، احمد احمد زاجزنی

ه رض�ا ش�اص�ر حزب عدالت بود کھ در ع نمایندگی می کردند کھ سھ حزب معروف و بزرگ را پدید آوردند . نخستین آن
ایت ھب�ری و ھ�داً از ش�وروی ر. بع�داً ح�زب ت�وده ب�ود ک�ھ علن�کانھ شد و لذا بزودی از می�ان رف�تدچار چپ رویھای کود

در  ود و ریش�ھب�الیزم ایران�ی ی. و آخرین و انقالبی ت�رین آن س�ازمان چریکھ�ای ف�دائی خل�ق ب�ود ک�ھ نماین�دۀ سوس�میشد
م�ذھب ش�ده اعتق�ادی س�کوالر و الو وارث نھضت قرامطھ و حس�ن ص�باح ب�ود ک�ھ البتّ�ھ ب�ھ لح�اظ فرھنگ ایرانی داشت 

  . بود

ی�ن ح�زب ا. ص�دّق ب�ودنخستین آن دکتر محّمد م را پدید آوردند کھ بانی "جبھۀ ملّی"جریان دیگر ملییّون بودند کھ حزب 
  بعد از شکست مصدّق روی بھ انفعال و سازش نھاد . 

مین�ی و امام خ یانات مذھبی بھ رھبری روحانیّت بود کھ کسانی چون مدّرس ، کاشانی ، نواب صفویجریان سّوم ھم جر
  آنرا نمایندگی می کردند و حامی برپائی یک حکومت اسالمی بر مبنای شریعت بودند . 

دس ب�ری مھن�م�ذھبی ب�ھ رھ -عالوه بر سھ جریان مذکور جریانات بینابینی دیگری ھ�م بوج�ود آمدن�د . مث�ل جری�ان ملّ�ی 
د ک�ھ زمان مجاھدین خلق برجستھ ترین نمایندۀ تشکیالتی ای�ن جری�ان ب�ومذھبی کھ سا -بازرگان و جریان سوسیالیستی 

 ود و آی�ت هللاب�ب�ھ رھب�ری بازرگ�ان ج�دا ش�ده  "نھض�ت آزادی"فردی بن�ام محّم�د حنی�ف ن�ژاد آن�را بن�ا نھ�اد ک�ھ از گ�روه 
  تفّکری روحانی و انقالبی بود . طالقانی را ھم در حمایت از خود داشت کھ م

ی�ن عناص�ر ابودن�د .  و اّما عالوه بر این پنج جریان بایستی از افراد مستقلّی نام برد کھ خود ص�احب ای�دئولوژی خاّص�ی
تکام�ل  نمودن�د و را می توان مجموعاً جریان انقالبی یا سوسیالیزم عرفانی نامید کھ بتدریج در طی حکومت پھل�وی رخ

ی را لی ش�ریعتسرش دکتر عمد ، دکتر نخشب ، محّمد تقی شریعتی و پحانی چون صادق ھدایت ، جالل آل ایافتند کھ کس
ب�ر  ی بودن�د وعناصر شاخص این جریان دانست . این جریان اخیر دارای ویژگی منحصر بفرد و ب�ی س�ابقھ ا میتوان از

واق�ع ودن�د و درش�ۀ انقالب�ی و دین�ی و ملّ�ی بھمۀ جریانات دیگ�ر بطریق�ی اث�ر م�ی نھادن�د و موج�ب توس�عھ و تعمی�ق اندی
اظ را ب�ھ لح� بایستی این جریان را کھ جریانی بدون حزب ب�ود ی�ک بس�تر و زمین�ۀ م�ادر دانس�ت ک�ھ ھم�ۀ جریان�ات دیگ�ر

 ریان�ات ب�ودو داعیۀ قدرت و حکومت ھم نداشت و دلسوزترین و عمیقترین و ص�ادقترین ھم�ۀ جگی تغذیھ می کرد نفرھ
ک�ھ  م یافتھ بودمی بخشید و گل سرسبد و کامل این جریان در وجود دکتر شریعتی تجسّ  'مردم را غنیو براستی فرھنگ 

   .ایفا نمود و در انقالب ھم ھیچ سھمی نبرد و منزوی گردید ١٣۵٧مھمترین اثر را در پیروزی انقالب 

.  روزی رس�یدخمین�ی ب�ھ پی� امدر دوران حکومت پھلوی سھ واقعۀ انقالبی سربرآورد کھ فقط س�ّومین آن ب�ھ رھب�ری ام�
ھ ش�ده دو ش�قّ  ھ�م کھ بھ دلیل اختالف بین این دو م�ردمن نھضت ملّی شدن نفت بھ رھبری مصدّق و کاشانی بود اّولین آ

ان�ھ بن�ام ک الط زورخرفتھ بود دوباره با کودتای آمریکائی بھ رھبری یقرار گو حکومت شاه  دّوم کھ بر آستانۀ نابودی 
ان م�ردم ای�ر بان بی مخ بھ حکومت بازگشت کھ براستی تلخ ترین و زشت ترین سیمای ھویّت ملّ�یشعبان جعفری یا شع

ود . و بی مخ نم� را بھ نمایش گذاشت و نشان داد کھ نفاق رھبران و جاه طلبی آنان مردم ما را مستوجب ھدایت شعبان
جھ رف�ت و ش�کنگدر سازمان س�اواک ق�رار  بعد از این کودتا بمدّت ربع قرن کشور ما تحت فرمان ھزاران شعبان بی مخ

  راذل و اوباش بر کشور دانست . اشد . این دوران را باید دوران حاکمیّت بی مخ ھا و 

واس�ت خمصدّق مردی صادق و میھن پرست و پاک ول�ی س�اده ب�ود ول�ی کاش�انی م�ردی پیچی�ده و ج�اه طل�ب ب�ود و م�ی 
وقّ�ع ل�ذا ای�ن ت ز خودش داشتھ باشد آنھم بط�ور غی�ر مس�تقیم . ووزرائی ا در این دولت بخاطر حمایتش از دولت مصدّق

  کھ برآورده نشد موجب شد کھ کاشانی پشت مصدّق را خالی کند و خود را از مھلکھ بیرون کشد . 

ش باش�د ول�ی ای�ن ح�زب ک�ھ از خ�ود اراده رمصدّق بھ حزب توده نیز امکان فعالیت داد تا در جریان ملّی کردن نف�ت ی�او
 و از شوروی دستور می گرفت کارشکنی نمود و عمالً در جناح کاشانی قرار گرفت و لذا مصدّق تنھ�ا مان�د . ای نداشت 

برخی  از وزراء و فرماندھان نظامی دولت مصدّق در خفا مزدور اجنب�ی و انگلیس�ی ھ�ا بودن�د و از پش�ت ب�ھ او خیان�ت 
خارج�ھ ب�ود ک�ھ ش�ھید ش�د . و  ن�د دکت�ر ف�اطمی وزی�ر ام�وروف�ادار ماکردند . و لذا از کابینۀ مصدّق تنھا کسی ک�ھ ب�ھ او 

مصدّق ھم تا آخر عمر در زندان خانگی باقی ماند و ج�ان س�پرد و ھ�یچکس س�راغش نگرف�ت . اگ�ر ج�اه طلب�ی آخون�دی 
  . طومار سلطنت در ایران برچیده میشد کاشانی و خیانت حزب توده نمی بود حکومت شاه در دولت مصدّق ساقط شده و
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او  ت و ش�رافتاکترین دولتمرد تاریخ سدۀ اخیر ایران محسوب می شود و ل�ذا ھم�ۀ جریان�ات ب�االخره ب�ھ ص�داقمصدّق پ
  اعتراف نمودند حتّی آخوندھا . 

ی ب�ود ک�ھ انقالب�ی ب�ھ رھب�ری آی�ت هللا خمین� ١٣۴٢و اّما دّومین واقعۀ انقالبی بزرگ عصر پھلوی واقعۀ پ�انزده خ�رداد 
ھض�ت نی�ز نود . ای�ن بونیت قضائی آمریکائیان در ایران ، بود و لذا انقالبی ضدّ استعماری علیھ کاپیتوالسیون یعنی مص

  . تندغش را نگرفرفت و جز اندکی سرابھ خاک و خون کشیده شد و رھبرش از ایران تبعید شد و تا مدّتھا بھ فراموشی 

ی ب�ود ک�ھ منج�ر بھ رھب�ری ام�ام خمین� ۴٢و سّومین واقعۀ انقالبی بزرگ عصر پھلوی در واقع تجدید حیات قیام خرداد 
  .  بھ پیروزی گردید و نظام سلطنتی برای ھمیشھ از ایران برچیده شد و نظام جمھوری اسالمی پدید آمد

نھ ش مب�ارزۀ مس�لّحادو سازمان چریکی برای نخستین بار در تاریخ ایران پدید آمد کھ بھ روبھ بعد  ۴٢از واقعۀ خرداد 
در  ان ب�ود ک�ھسازمان مجاھدین خلق بھ رھبری محّمد حنیف نژاد و سعید محسن و ب�دیع زادگ� قصد انقالب داشت . یکی

پوی�ان و  وتأسیس شد و دیگری سازمان چریکھای فدائی خلق بود کھ بھ رھبری بیژن جزن�ی ، احم�د زاده  ١٣۴۴سال 
ول�ی ھ�ر دو  ی مارکسیس�تی .پدی�د آم�د . اّول�ی دارای ای�دئولوژی اس�المی ب�ود و دّوم� ١٣۴٩ مصطفی ش�عاعیان در س�ال

  مقصدی سوسیالیستی داشتند . و پیرو مبارزۀ مسلحانھ چریکی در شھرھا بودند . 

 ران بود چند واقع�ۀکھ دوران انقالب سفید شاه و اجرای یکی از پروژه ھای آمریکا در ای ۴٢در این دوران بعد از سال 
 ث�ر ش�گرفابیداری و خیزش انقالب فک�ری نس�ل ج�وان  دیگر رخ نمود کھ ھرچند انفرادی و بظاھر کوچک بود ولی در

  .  داشت

کوچ�ک  مال ای�ران ی�ک گ�روهش�ب�ود ک�ھ تع�دادی از جوان�ان کمونیس�ت در جنگلھ�ای  "س�یاھکل"یکی واقع�ۀ موس�وم ب�ھ 
کنن�د  ت را س�اقطچریکی تشکیل داده بودند و بھ پیروی از انقالب کوبا قصد داشتند کھ بھ شھرھا حمل�ھ نم�وده و حکوم�

ان ش�کیل س�ازمتلبتّھ طرحی کودکانھ بود و ھنوز آغاز نشده ل�و رف�ت و اکث�ر اعض�ایش ش�ھید ش�دند و م�ابقی آن در کھ ا
روه ف�راد ای�ن گ�زیرا برای دس�تگیری اچریکھای فدائی نقش داشتند . این واقعھ نقش بس مھّمی در بیداری مردم داشت 

ض�رر  تمام�اً ب�ھ سراسر ایران پخش ش�ده ب�ود ک�ھ ای�ن ام�رجایزه ھائی ھنگفت تعیین شده و پوسترھائی از این افراد در 
را ب�ھ  حکومت تمام شد و این نھض�ت شکس�ت خ�ورده را بص�ورت ی�ک پی�ام ت�ا قل�وب م�ردم ای�ران اش�اعھ داد و پی�امش

  مردم رسانید و این خود یک پیروزی غیر مستقیم بود . 

ن ی پخ��ش ش��د و رش��ادت و ق��درت ایم��اب��ود ک��ھ از تلویزی��ون سراس��ر "خس��رو گلس��رخی"واقع��ۀ دیگ��ر محاکم��ۀ گ��روه 
ع�دام ک کھ ب�ھ اگلسرخی در دفاعیھ اش ھمچون یک انقالب روح مردم را متأثر نمود و انقالبی ساخت . این واقعۀ کوچ

ک درواق�ع ی� گلسرخی و ھمرزمش دانشیان انجامید در بیداری انقالب�ی م�ردم ای�ران اث�ری عظ�یم و معج�زه آس�ا داش�ت و
د رح و ولیعھ�ف�پروژۀ شکست خوردۀ این گروه حاصل شد . این گروه قصد داشتند کھ ش�اه ی�ا پیروزی بسیار بزرگتر از 

دند و انق�الب عد آزاد شبرا بھ گروگان بگیرند و از این طریق ھمۀ زندانیان سیاسی را آزاد کنند . این زندانیان چند سال 
  مردم پیروز شد . 

تی نی ش�دن ش�ریعشریعتی بود . کھ عمر کوتاھی داشت و بھ زن�دابھ رھبری دکتر  "حسینیّۀ ارشاد"واقعۀ سّوم ماجرای 
س�ت در دس�ت ب�ھ انجامید . ولی این واقعھ موجب شد کھ ھمۀ آثار دکتر شریعتی در سراسر ایران و بلکھ خارج از کش�و

در  رگ ش�ریعتیبچرخد و تکثیر شود . این واقعھ زمینۀ فرھنگ و خودآگاھی ملّت ای�ران در عرص�ۀ انق�الب ب�ود و ب�ا م�
 ش�د ک�ھ م�رگخارج از کشور ب�ھ انفج�ار رس�ید . ش�اید م�رگ ی�ا ش�ھادت ھ�یچ انقالب�ی ت�ا ای�ن ح�د موج�ب انق�الب نش�ده با

ی�روزی پشریعتی شد . مرگ ش�ریعتی مھمت�رین اث�ر در خی�زش م�ردم ای�ران را داش�ت ک�ھ تح�ت رھب�ری ام�ام خمین�ی ب�ھ 
  رسید . 

نج�ام گرف�ت و ا ۴٢ۀ افراد و گروھھای مذکور بع�د از س�ال بواسطبطور خالصھ می توان گفت کھ کاشت بذرھای انقالب 
و الی�ق و بود و ھ�یچکس چ�ون ا ۴٢برداشت این محصول نصیب امام خمینی شد کھ خود یکی از آغازگران آن در سال 

  مستحق این برداشت ھم نبود کھ زنده مانده باشد . 

  . م مؤثر بودقالبی مردری و خیزش انام برد کھ در بیدابغیر از افراد  و جریانات مذکور بایستی چند مورد دیگر  را ھم ن

آی��ت هللا طالق��انی ، ی��ک پیرم��رد روح��انی و مفس��ر خ��الّق و ب��دیع ق��رآن و معلّ��م س��ازمان مجاھ��دین ک��ھ ح��دود دو س��ّوم از 
عم��رش را در زن��دان و تح��ت ش��کنجھ ھ��ائی مخ��وف ق��رار گرفت��ھ ب��ود یک��ی از اف��رادی ب��ود ک��ھ ب��ھ تنھ��ائی در بی��داری و 
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. او چ�ون ش�ریعتی و پ��درش درح�دّ دکت�ر ش�ریعتی نق��ش ایف�ا نم�ودانقالب�ی م�ردم اث�ری ش�گرف داش��ت و چی�زی جوش�ش 
اساساً معلّم انقالبی قرآن و اسالم بود و در میان روحانیون در پاکی و تقوی و تواضع و عشق بھ م�ردم ھمت�ا نداش�ت و 

، س�یّد عل�ی محّم�د ب�اب و حس�ن ص�باح ا کوچک خ�اننیز کسی بھ مقام او نمی رسید. او از ساللۀ میرز یدر معرفت قرآن
  بود . 

ئی ش�کنجھ ھ��ا بع�د از طالق�انی بایس�تی از ش�ھید آی�ت هللا س�عیدی و غف�اری و ن��ّواب ص�فوی ن�ام ب�رد ک�ھ جملگ�ی در زی�ر
ئ�یس ری بود ک�ھ ھولناک شھید شدند و عجب کھ شکنجھ گر روحانیون انقالبی در زندان کسی بنام پرویز ثابتی یک بھائ

  یاتی ساواک بود و مستقیماً از سازمان سیا دستور می گرفت و قبل از شاه از ایران گریخت . عمل

ا تش��کیل ب��ود ک�ھ ی��ک درص�د م��ردم رقاب�ل ذک��ر اس�ت ک��ھ در حکوم�ت پھل��وی دّوم اکث��ر ارک�ان مملک��ت در دس�ت بھائی��ان 
 ل�ت او چن�دب�ود و در دو مفس�د. حدود ده سال آخر از حکومت پھل�وی ، ھوی�دا نخس�ت وزی�ر ب�ود ک�ھ ی�ک بھ�ائی میدادند

ر یّ�ت نی�ز دوزیر بھائی حضور داش�تند و ع�الوه ب�ر ای�ن ریاس�ت ش�رکت نف�ت و ریاس�ت اجرائ�ی س�ازمان اّطالع�ات و امن
  دست بھائیان بود . 

 ھل�وی دّومحکومت پھلوی دّوم درواقع حکوم�ت بھائی�ان ب�ود ک�ھ جملگ�ی م�زدوران اس�رائیل بودن�د و درواق�ع حکوم�ت پ
 ا و منف�وراً صھیونیستی ب�ود ک�ھ خ�ود ش�اه ھ�م در آن ی�ک بازیچ�ھ ب�ود و بواس�طۀ ھمانھ�ا تب�اه و رس�ویک حکومت علن

  مردم شد و آنھا قبل از شاه گریختند و بخش عظیمی از سرمایۀ مردم بھمراه دربار بھ غارت رفت . 

و  ھ جوان�انی بخش�یدن ب�عالوه بر جریانات م�ذکور س�ازمانھای دانش�جوئی خ�ارج از کش�ور در اروپ�ا و آمریک�ا در آگ�اھ
ه ای ه و س�ازندبرپائی تظاھرات برعلیھ شاه در خارج از کشور و رسوائی رژیم شاه در سطح جھان ، نقش بسیار ارزند

ر دجوان�ان  م�ینھدر رأس قرار داشتند .  "المیاتحادیۀ انجمن ھای اس"و  "کنفدراسیون جھانی"داشتند کھ دو سازمان 
ی�ین ن بس�یار تعیاری دادن بھ امام خمینی در فرانس�ھ و پخ�ش پی�ام او در سراس�ر جھ�ا و "شاتو لو نوفل"رھبری واقعۀ 
در  ژی��م ش��اه راو ھم��ین جوان��ان بھم��راه ام��ام و بع��د از او ب��ھ ای��ران آم��ده و رھب��ری تظ��اھرات ب��ر علی��ھ رکنن��ده بودن��د 

ر دو ج از کش�وات خ�ارب�ۀ ش�عبن�د . ای�ن دو س�ازمان ب�ھ مثاشھرھای بزرگ برعھده گرفتند و شعارھا را انقالبی تر نمود
اده و ب�ھ دج انتش�ار سینیّۀ ارشاد بودند ک�ھ پی�ام و آث�ار ای�ن جریان�ات را در خ�ارمان چریکی مجاھدین و فدائیان و حساز

بع�د از  ر رھب�رانشرفت�ھ ش�ده و اکث�مذکور در انقالب بکلّ�ی نادی�ده گ داخل کشور نیز ارسال می کردند . نقش این جریان
   و یا از گردونۀ انقالب خارج شده و خانھ نشین گشتھ و یا بھ خارج بازگشتند . انقالب اعدام شدند

خ�رین وحانیّ�ت آابقی کالب�د ردرواقع باید گف�ت ک�ھ بغی�ر از انگش�ت ش�ماری از روح�انیون انقالب�ی ک�ھ نامش�ان ذک�ر ش�د م�
و لع�ن  ی را ط�ردنیون انقالب�وح�ای بودند کھ بھ انق�الب پیوس�تند زی�را ھم�ۀ مراج�ع دین�ی مخ�الف انق�الب بودن�د و رجریان

ن�ان در آبرخ�ی از  کردند و حتّی کسی چون دکتر شریعتی را مرتد اعالن نمودند و بھ امام خمین�ی ھ�م میل�ی نداش�تند ومی
  خفا با دربار ارتباط داشتند . 

یّ�ت ش�یعۀ وحانرتقریباً ھمۀ نھضت ھای انقالبی ب�ھ رھب�ری  ١٣۵٧بھرحال شاھدیم کھ از نھضت باب تا انقالب اسالمی 
کوچ�ک  ی ، می�رزاانقالبی بر سنّت صباحی بوده است : باب ، سیّد جم�ال ، می�رزا آقاخ�ان کرم�انی ، ش�یخ فض�ل هللا ن�ور

حس�ن  اید گف�ت ک�ھ. درواقع باری ، سعیدی و امثالھم ، خمینی ، طالقانی ، منتظری ، غفخان جنگلی ، مدّرس ، کاشانی 
اد و قالب��ی اف��رانیّ��ت انقالب��ی اس��ت . حتّ��ی ماھیّ��ت اندیش��ھ و س��نت عم��ل انص��باح ، پ��در اس��الم و تش��یّع و عرف��ان و روح

 ش�ریعتی ، گروھھای غیر روحانی و حتّی بظاھر غیر اسالمی ھم برخاستھ از فلس�فۀ حس�ن ص�باح ب�وده اس�ت مث�ل دکت�ر
ش�وند  م�ی گر جنگ چریکی و عملی�ات انتح�اری حس�ن ص�باح محس�وبءمحّمد حنیف نژاد و امیر پرویز پویان . کھ احیا

  !    "ردّ تئوری بقا  "کھ مکتب اصالت شھادت است و 

  

 

  

  



 ١٥

  سرنگونی شاه  عصر انقالب و -3
ایش سید و آن پی�درآمریکا بھ نقطھ عطفی از عقالنیّت امپریالیستی  میالدی امپریالیزم جھانی بھ رھبری ١٩٧٣در سال 

اس��ت ک��ھ  "نئ��و امپری��الیزم"ژی موس��وم ب��ھ ب��ھ رھب��ری راکفل��ر ب��ود . ای��ن ای��دئولو "کمیس��یون س��ھ جانب��ھ"ای��دئولوژی 
شد امل میا ھم شم راستراتژی کامالً نوینی برای حکومت واحد جھانی بھ رھبری آمریکا ارائھ داد کھ حتّی جھان کمونیز

آورد و ب��انکی جھ��ان را ب��ھ عض��ویّت خ��ود درو اکث��ر رھب��ران فک��ری و سیاس��ی و اقتص��ادی و علم��ی و تکنول��وژیکی و 
ولیھ ار مرحلۀ بتّھ دگھای حزب کمونیست شوروی و چین کمونیست نیز بھ عضویّت آن درآمدند کھ البسیاری از ایدئولو

ژه ش�ی از پ�رو. و این سرآغاز ص�لح و اتح�اد ب�ین کم�ونیزم و امپری�الیزم اس�ت و فروپاش�ی ش�وروی نی�ز بخمخفیانھ بود
  ھای این اتحادیۀ جھانی محسوب می شود . 

ت زب کمونیس�ح�ا و ھمۀ کشورھای اروپای غرب�ی و مرک�زی و ژاپ�ن و چ�ین و بخش�ی از در این اتّحادیھ آمریکا و کاناد
  بھ عضویت درآمد . و ھدف یکپارچھ کردن جھان بود . 

ھ�ای یج�اد حکومتاای�ن اتّحادی�ھ ایج�اد انقالب�ات ض�دّ انق�الب در کش�ورھای جھ�ان س�ّوم ب�ود و نی�ز  دکترین ھ�ایبخشی از 
غانستان واقعۀ اف زی اسالم از قلوب مسلمانان جھان بود کھ شاخص ترین نمونۀ آناسالمی در خاورمیانھ بھ قصد براندا

  و طالبان است . 

  .  ھم بخشی دیگر از استراتژی نئوامپریالیزم بودیزه کردن ملل اسالمی و دموکرات "حقوق بشر"دکترین 

آزادیھ��ای  واج��رای حق�وق بش��ر اّول�ین دول��ت برخاس�تھ از کمیس��یون س��ھ جانب�ھ در آمریک��ا دول��ت ک�ارتر ب��ود ک�ھ م��أمور 
مل�ھ ای�ن ش�اه از ج سیاسی در جھان سّوم و ملل اسالمی بود . ایجاد جّو آزاد سیاسی در س�الھای قب�ل از انق�الب بدس�تور

  اھداف بود کھ در ایران زمینۀ انقالب شد و کنترل آن از دست این اتّحادیھ خارج شد . 

و س��پس  قص��د بران��دازی ای��دئولوژیک اس��الم از فرھن��گ مس��لمیندکت��رین اس��المیزه ک��ردن حکومتھ��ای جھ��ان اس��الم ب��ھ 
نج�ام اموفقیّ�ت  رویکرد مسلمانان بھ غرب ، یکی دیگر از اھداف کمیسیون سھ جانبھ ب�ود ک�ھ در افغانس�تان و ع�راق ب�ا

اس�المی  بر از انقالشده است ولی در ایران برنامۀ مذکور مطابق میل این کمیسیون بھ پیش نرفت . و لذا با اینکھ کارت
  دفاع نمود ولی اندکی بعد بھ مقابلھ با آن برآمد . 

  بنابراین مجّوز انقالب ھای اسالمی در کشورھای اسالمی از جانب نئوامپریالیزم صادر شده بود . 

د و ل�ذا از ر داشتھ انمنافع استراتژیک و تاریخی امپریالیزم غرب را مدّنظباید گفت کھ ایدئولوگھای کمیسیون سھ جانبھ 
  بسیاری از منافع کوتاه مدّت گذشتھ اند . 

میس�یون کب�ھ بع�د از اعض�ای  ١٩٧٣ھمۀ ریاست جمھوری ھای آمریکا و اکثریّت رؤسای حکومتھای اروپ�ائی از س�ال 
ی حاص��ل س�ھ جانب��ھ ب��وده ان��د . ای�ن مس��ئلھ درب��ارۀ چ��ین و ژاپ�ن و ش��وروی س��ابق ھ��م مص�داق دارد . فروپاش��ی ش��ورو

ۀ ی�ز از جمل�کمیسیون س�ھ جانب�ھ ب�ود ک�ھ گورب�اچف ن منیّت و حزب کمونیست بواسطۀ اعضایانقالبی در بطن سازمان ا
  نھا بود و نیز رؤسای بعد از وی در شوروی . آ

  کنفرانس گادالوپ ھم یک جلسۀ اضطراری کمیسیون سھ جانبھ جھت تصمیم گیری برای سرنگونی شاه بود. 

انب�ھ اس�ت جت جھ�انی ک�ردن اقتص�اد غ�رب از اص�ول کمیس�یون س�ھ دموکراسی بعنوان مغز ایدئولوژی نئوامپریالیزم جھ
س��رعت بزی��را یک��ی دیگ��ر از ارک��ان ای��ن اس��تراتژی ارتباط��ات رایگ��ان م��اھواره ای اس��ت ک��ھ فرھن��گ م��ردم جھ��ان را 

  آمریکائی نموده و زمینۀ حکومت واحد جھانی را بھ رھبری آمریکا فراھم می کند . 

م بود و جھان اسال جاد حکومتھای مرتجع اسالمی دکترین ویژۀ نئوامپریالیزم برایدر یک کالم اسالم زدائی از طریق ای
 ای��ن ی��ک تاکتی��ک جھ��ت اس��تراتژی حکوم��ت واح��د جھ��انی و نظ��ام واح��د جھ��انی و فرھن��گ واح��د جھ��انی ب��ھ رھب��ری

  آمریکاست . 

  نگریست و قضاوت نمود .  با درک این واقعۀ جھانی بھتر می توان بھ ماھیّت و عملکرد و رویکردھای انقالب اسالمی



 ١٦

  وضعیّت نیروهاي انقالبی در آستانۀ انقالب

فن�ا نھ�اد و  شمسی بخش عمده ای از عناصر انقالبی کشتھ شدند و سازمان چریکھای فدائی روی بھ ۵۴تا  ۵٠از سال 
  فت . رز میان ا با از دست دادن رھبرانش بھ سازمان خائن حزب توده گرایش یافت و دچار انشعاب گردید و کّل قدرتش

ک�ی ملی�ات چریعسازمان مجاھدین خلق نیز ھم�ۀ رھب�ران اولیّ�ۀ خ�ود را از دس�ت داد و جملگ�ی ی�ا اع�دام ش�دند و ی�ا در 
ین رھب�ری را در دچار فقدان رھبری شده و لذا عدّه ای عناصر التقاطی با یک کودتای خ�ون ۵۴کشتھ شدند . و در سال 

ای�ن  د . خیان�تاع�الن ک�رده و ل�ذا ک�ّل پایگ�اه مردم�ی ای�ن س�ازمان ن�ابود ش� دست گرفتھ و سازمان اسالمی را کمونیست
ل�ل یک�ی از ع وعناصر ھمانند خیانت کمونیست ھا در نھضت جنگل بود . ضربۀ این واقعھ بھ انقالب ھرگز جبران نش�د 

ود ی�ک ح�د بط�رز مش�کوکی ۵۶سرکوبی کمونیزم بعد از پیروزی انقالب محسوب می شود . دکتر ش�ریعتی ھ�م در س�ال 
رچند کھ ب�ا یان رفت ھمماه بعد از خروج مخفیانھ از ایران از دنیا رفت و لذا رھبری عرفانی انقالب در میان جوانان از 

تی غوغ�ائی پوس�ترھای دکت�ر ش�ریع ۵٧و  ۵۶مرگ او بناگاه قلب انقالب منفج�ر ش�د و در تظاھراتھ�ای خ�ونین س�الھای 
 ا عک�س دکت�ررای ام�ام خمین�ی ب�ود . بناگ�اه در و دی�وار ش�ھرھای ای�ران و حتّی بمراتب بس�یار بیش�تر از عک�س ھ�کرد 

  اُّمی . شریعتی پوشانید . شریعتی رھبر نسل جوان انقالب بود و امام خمینی رھبر 

ب�ھ مس�یر  س�ا انق�الببرھبری امام خمینی فقط و فقط با رفتن او بھ پاریس پدید آمد و اگر چنین اتّف�اقی رخ نم�ی داد چ�ھ 
بس�ا  اد . و چ�ھیت می شد و یا بھ پیروزی نمی رسید و یا این رھبری در دست ف�رد ی�ا اف�راد دیگ�ری م�ی افت�دیگری ھدا

  آیت هللا طالقانی در داخل ایران رھبری را بھ دست می گرفت . 

. ودش�ده ب� سن شناختھاریان و مردم مامام خمینی تا قبل از ھجرت بھ فرانسھ فقط در نزد روحانیّت و گروه اندکی از باز
. بودن�دن د نسل ج�واتا قبل از این واقعھ دکتر شریعتی و سازمان مجاھدین و فدائیان ، مشھورترین سیمای انقالب در نز

 .ین�ی انتق�ال دادعت ب�ھ س�وی ام�ام خم، رھبری را بھ سر ۵۶ولی فقدان وجودی و اقتدار این سازمانھا و افراد در سال 
قالب�ی آش�نا الفاظ ان وس و ماھھای قبل از پیروزی انقالب بتدریج با مفاھیم خود امام خمینی ھم در مدّت اقامتش در پاری

  . انقالبیون اطراف خودش تعلیم یافتشد و بواسطۀ 

ردم ای�ران ھیچکس و جریانی انقالب را گم�ان نم�ی ب�رد . انق�الب براس�تی بص�ورت ی�ک ن�زول آس�مانی ب�ر م� ۵۶تا سال 
م ھ مرح�ور ب�بلش دکتر شریعتی پیش بینی کرده و در تفسیر س�ورۀ ق�دفرود آمد و ھمچون نزول روح بود کھ یک سال ق

   زی رساند!ا بھ پیروو امام خمینی ھم این حقیقت را متذکر می شد کھ: خدا بود کھ انقالب ر .طالقانی گوشزد نموده بود

ا ب�ون مش�ورت ب�دانقالب در مفھ�وم م�درن و ای�دئولوژیکی آن در ن�زد ام�ام خمین�ی موج�ود نب�ود بھم�ین دلی�ل وی م�دّتھا 
  اطرافیانش ھیچ سخنی بر زبان نمی آورد . 

گ�اه و اکث�راً ف�رادی ناآانقالبیون حرفھ ای و انقالب شناسان اصیل از میان رفتھ بودند و اطراف رھبر انق�الب را عموم�اً ا
 رخ��ی  ازب واص��الح طل��ب و غی��ر انقالب��ی ف��را گرفت��ھ بودن��د ک��ھ در رأس آن مھن��دس بازرگ��ان و گ��روه او ق��رار داش��تند 

وح��انی حق��اً رد . تنھ��ا روح�انیونی ک��ھ ی��ا اص��الً س�ابقۀ مب��ارزات انقالب��ی نداش��تند و ی�ا تفّک��ر و ای��دئولوژی انقالب��ی نداش�تن
ب�ود و تع�داد م بیش�تر نانقالبی و ایدئولوگ طالقانی بود و م�ابقی بت�ازگی انقالب�ی ش�ده بودن�د و عم�ر انقالب�ی آنھ�ا از م�رد

  ده از انگشتان دست تجاوز نمی کرد.روحانیون انقالبی و زندان کشی

  

  

  

  

  



 ١٧

  ب و مابعد آن پیروزي انقال -4
 م در غ�ارتھ�محّمد رض�ا پھل�وی ی�ک دزد علن�ی ب�ود آنھ�م دزدی وابس�تھ و م�زدور اجنب�ی ک�ھ م�ی بای�د ارباب�ان خ�ود را 
ی ی ش�د . حتّ�م�کشور سھیم سازد . و لذا ھیچ انسان شریفی نمی توانست در حکومت او دوام آورد و بطور طبیعی دفع 

 ھیونیس�ت وصھویدا کھ ی�ک بھ�ائی و  او بیش از یکی دو سال بماند االّ  یک نخست وزیر مسلمان نتوانست در حکومت
غ�از آان�د و ب�ا فراماسونی تمام عیار بود و بھ لحاظ اخالقی ھم فاس�دی رس�وا و فاس�ق ب�ود ک�ھ ب�یش از ی�ک دھ�ھ ب�اقی م

  و اعدام گردید . انقالب برکنار شد و از بدشانسی زندانی شد 

ت بر دام�ن ن اتّھامااعدام بی محاکمۀ ھویدا و نصیری دو تن از طویل المدّت ترین خادمان درجھ اّول شاه یکی از نخستی
ب�دلیل ع�دم  متر از آنانقالب و شورای انقالب و رھبر انقالب بود . یکی بدلیل قضائی و حیثیّت و عدالت انقالبی ولی مھ

ب�س زش�ت و  کھ پلیدترین حکومت در تاریخ ای�ران و جھ�ان ب�ود . و ای�ن آغ�ازینجاه سالھ ومت پیک حک افشای اسرار
نقالب�ی ای�ر عناص�ر شوم بود کھ استمرار یافت و زمینۀ بدگمانی ملّت بھ انقالب گردید چرا ک�ھ چن�ین وض�عی بع�دھا دامنگ

  در دادگاھھا شد . 

م و سیاس�ت ری از م�ردنوز قوام نیافتھ و تبدیل بھ یک نظام نشده دچار محافظھ کاری و پنھانکاانقالب ایران متأسفانھ ھ
بی�ون و داقت انقالبازیھای غیر انقالب�ی ش�د و ای�ن اج�ازه را ن�داد ک�ھ م�ردم الاق�ل چن�د س�الی طع�م آزادی و اس�تقالل و ص�

  رھبران خود را بچشند . 

ز پ�ای نق�الب را ااانقالب�ی و حتّ�ی گ�اه ض�دّ انقالب�ی عم�ل م�ی ک�رد خان�ۀ دولت موقت کھ دولتی بغایت محافظھ کار و غیر 
علن�اً ب�ھ  ان م�ی دادبست کج نھاد و آقای بازرگان کھ در میان انقالبیون از ھمھ غیر انقالبی تر ب�ود و س�وابقش نی�ز نش�

خس�تین نق�الب ، نرھب�ر اتمسخر انقالب در تلویزیون پرداخت . انتخاب بازرگان بعن�وان نخس�تین دول�ت انقالب�ی از جان�ب 
نخستین  ورقھ نمود بدگمانی ھا را نسبت بھ رھبری در گروھھائی از مردم و خاّصھ جوانان پدید آورد و ایجاد یأس و تف

  نطفھ ھای عداوت برعلیھ رھبری و روحانیّت را در قلوب نسل انقالبی کاشت . 

ع�د از بگردی�د ک�ھ  و ل�ذا بنی�اد کش�ور ب�ر مکت�ب او بن�اآقای بازرگان ھمۀ پیروان و شاگردانش را بر مصادر ام�ور نش�اند 
لی�زم و ب�ر لیبرا خلع او از دول�ت ھ�م ب�اقی ماندن�د و ب�ا تقیّ�ھ بت�دریج ب�ھ مقام�ات برت�ری رس�یدند و اس�اس اجرائ�ی کش�ور

راز اّول ی ھم کھ یکی از اعض�ای ط�تقر شد . بخصوص اینکھ مرحوم مطھرنوعی اسالم اروپا پسند و حقوق بشری مس
د ک�ھ دی�ک او ب�واز دوس�تان نز انقالب و از معتمدین رھبر بود ھوادار و متحد ای�دئولوژیکی مھن�دس بازرگ�ان و شورای

ی در دّ انقالب�کاً برعلیھ دکتر شریعتی فتواھ�ائی ص�ادر ک�رده بودن�د و ھ�ردوی آنھ�ا تح�ت ت�أثیر واک�نش قش�ری و ض�مشتر
یس�تی و ض�دّ و ض�دّ سوسیال ض�عی بغای�ت ض�دّ انقالب�ی، ب�ھ موا ۵۴قبال کودتای درون سازمان مجاھ�دین خل�ق در س�ال  

ر ب��ی ھ��واداش��ریعتی و ض��دّ مجاھ��دین دچ��ار ش��ده بودن��د و ل��ذا بدینگون��ھ در نقط��ۀ مقاب��ل بخ��ش عظیم��ی از جوان��ان انقال
 وف انق�البمجاھدین و شریعتی و سوسیالیزم قرار گرفتند و در ھمان سرآغاز پی�روزی موج�ب تفرق�ھ و ع�داوت در ص�ف

نج�وا در  و ش�ایعھ و حتّی آقای طالقانی را کھ یک پای انقالب و بازوی راست رھبری بود را ب�ا ھ�زار ترفن�دشدند . آنھا 
نق�الب ر کالب�د اب�گوش رھبری ، از رھبری جدا کرده و خانھ نشین ساختند . و این نخستین ضربۀ کاری و جبران ناپذیر 

  و رھبری آن بود . 

ان ک�ی گ�روه فرق�یانق�الب ، دو گ�روه انقالب�ی نخست پیروزی  سال کھ در ھماناین تشدّد و تفرقھ و عداوت بجائی رسید 
و ی��ک  ک�ھ ی��ک گ��روه قرآن��ی و ای��دئولوژیک ح��امی ش��ریعتی ب��ود و در رأس آن ی��ک روح��انی بن��ام گ��ودرزی ق��رار داش��ت

ن ن اع�السازمان کمونیستی بھ رھبری اشرف دھقانی یک زن کمونیست ش�کنجھ ش�دۀ اوی�ن ، برعلی�ھ نظ�ام و رھب�ری آ
نی می و روح�اود آقای مطھّری اّولین قربانی ای�ن واقع�ۀ ش�وم ش�د و بدس�ت ی�ک گ�روه اس�الخمبارزۀ مسلحانھ نمودند و 

ای الب و ش�ورترور و ش�ھید ش�د . و ای�ن زن�گ اخط�اری ب�ود ک�ھ ت�ا قل�ب انق�الب را لرزان�د ول�ی متأس�فانھ مس�ئولین انق�
ۀ م�ھو متأس�فانھ  .یاست غلط و ضدّ انقالب�ی خ�ود ادام�ھ دادن�د انقالب و دولت بازرگان را بھوش نیاورد و ھمچنان بھ س

س��ران و ای�ن خطاھ�ا و انحراف�ات و تص��فیھ حس�ابھای شخص�ی ب�ھ پ��ای رھب�ر انق�الب نوش�تھ م��ی ش�د و ای�ن بزرگت�رین خ
ر ج�ا ک�ھ رھب�خطرھا بود کھ آغ�از ش�ده ب�ود و اس�تمرار م�ی یاف�ت و رھب�ری را روز ب�ھ روز من�زوی ت�ر م�ی ک�رد . ت�ا آن

انیدن�د ان بازگردب بھ قم رفت تا خود را از مسائل سیاس�ی رھ�ائی بخش�د ول�ی پ�س از ان�دک م�دّتی ایش�ان را ب�ھ تھ�رانقال
علن�اً  ن اعالمی�ھولی چند سالی بطول نکشید کھ دفتر ایشان اعالمیھ ای رسمی صادر کرد کھ در تلویزیون پخش شد . ای�

  بود .  بی بود کھ بھ رھبری امام خمینی پیروز شده. و این بمعنای ختم انقال "رھبر تنھاست"بیان کرد کھ 
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  ایران  جنگ ایران و -جنگ ایران و عراق 

یک�ا ، وپ�ا و آمربا حملۀ عراق بھ ای�ران ب�ا حمای�ت ھم�ھ جانب�ۀ ھم�ۀ دش�منان انق�الب اس�المی در منطق�ۀ خاورمیان�ھ و ار
فتھ ب�ود ک�ھ امان نایای ماند راز بقای نظامی ساھداف و آرمانھای انقالب بھ بوتۀ فراموشی رفت و تنھا مسئلھ ای کھ باق

ازرگ�ان و بان مھن�دس ھنوز بر ارکان نظام قدیم می چرخید و فقط وزرا و مدیر کل ھایش جدید بودند کھ آنھم اکثراً پیرو
ط ک از ش��رایمطھ��ّری بودن��د ک��ھ از انق��الب فق��ط تغیی��ر نظ��ام حک��ومتی را م��ی فھمیدن��د و برخ��ی آداب ش��رعی را . و این��

زم ب��ودن ض��دّ سوس��یالی بلک��ھ ض��دّ ش��ریعتی و ،ن��ھ انقالب��ی ب��ودن و مب��ارزۀ انقالب��ی در زم��ان ط��اغوت ،ھویّ��ت تش��خیص
ن ب�اد  درو و کاپش�ن آمریک�ائی و چن�د ت�ا زن�ده ب�اد و م�رده عرب�ی . و مالک انقالبی بودن ھم یک ری�شمحسوب می شد

  انقالب . 

اص�ر ط�اغوت بط�رزی بغای�ت خص�مانھ و خ�ونین . ھن�وز عنجن�احی ش�د آنھ�م و درواقع کّل انقالب در ان�دک م�دّتی قطب�ی 
و امک�ان  ک�ھ دس�تگیری و محاکم�ۀ نیروھ�ای انق�الب آغ�از ش�د . و جن�گ ھ�م ھ�یچ مج�المحاکمھ و دستگیر نشده بودن�د 

  طالعاتی بر کشور مسلّط شد . ا -اعتراضی باقی نمی گذاشت و گوئی یک حکومت نظامی 

ادر ک�ھ ی�ک ب�ر بھۀ اسالم و انقالب درگرفتھ بود . جنگ ب�ین ای�ران و ع�راقدر حقیقت دو جنگ در آن واحد در درون ج
ب�ین  دیگ�ر جن�گ کشی بین مسلمانان بود آنھم ب�ین دو کش�ور انقالب�ی ک�ھ ھ�ر دو ض�دّ آمریک�ا و ض�دّ اس�رائیل بودن�د . و

  انقالبیون داخل کشور و برادر کشی انقالبی در صفوف انقالب . 

لیل ت ع�راق ب�دص�دّام حس�ین و حکوم� م�ا، شگیری بود . از ھمان آغاز پیروزی انق�الببنظر ما این ھر دو جنگ قابل پی
ور و حض�� ن��دودوج��ود ب��یش از نیم��ی از ملّ��تش ک��ھ ش��یعھ و طبع��اً ح��امی انق��الب اس��المی ای��ران بودن��د ب��ھ ھ��راس افت��اده ب

از  ون انق�الب از حامی�اتبلیغاتی جمھوری اسالمی ایران در میان شیعیان عراق را تحّمل نمی کردند بخصوص کھ عراق 
خ�ت ق�الب پردامخالفان سرسخت شاه بود و بھ آسانی می شد کھ بج�ای تحری�ک او ، ب�ھ تب�دیل او ب�ھ یک�ی از دوس�تان ان

ھان را جم شیعیان خاّصھ در ھمسایگی ایران و آنھم کشوری مقتدر و انقالبی و ضدّ امپریالیزم و صھیونیزم کھ یک سوّ 
ر ش�اورین رھب�انق�الب و رھب�ری و معیان است . این از غفلت مسئولین نظ�ام و ش�ورای در خود داراست و زیارتگاه شی

ن و لیبرالھ�ا وه بازرگ�ابود . زیرا رھبر انقالب مطلقاً انسانی سیاستمدار و دیپلمات نبود و دیپلماسی انقالب در دس�ت گ�ر
کاری وق�ایع آش� تھ بود کھ بکلّ�ی ازبود . جدال بر سر تصّرف قدرت و رھبری چنان اطرافیان رھبری را بھ حرص انداخ

و  و تفرق�ھ ددر اطرافشان می گذشت کور شده بودند . تحرکات مرزی ع�راق را ندیدن�د و ب�ھ حس�اب نیاوردن�د و تش�دکھ 
  عداوت در صفوف انقالب را ھم ھیچ اھمیّت ندادند . و این غفلتی  نابخشودنی در تاریخ است .

ول ی خ�ود مش�غز س�ودای ق�درت نداش�تند و ب�ھ ت�دارک ح�زب و امکان�ات اقت�دارنقالب ج�اکثر اطرافیان و معتمدین رھبر ا
ق�رار  ا طالق�انیبودند . و بس اندک بودند دلسوزان انقالب ک�ھ فق�ط ب�ھ سرنوش�ت انق�الب م�ی اندیش�یدند ک�ھ در رأس آنھ�

وده ش�ده رب گیر وستداشت کھ متّھم بھ التقاط و خانھ نشین و بلکھ تحت نظر بود و خاندانش امنیّت نداشتند و پسرش د
  . و این ننگی عظیم بود . بود

ش نم��ودن مرح��وم طالق��انی در ھم��ان عم��ر کوت��اه بع��د از انقالب��ش تم��ام س��عی خ��ود را در حف��ظ وح��دت نم��ود و در ف��روک
 وم�ین ریخ�ت زھ اّول را ایف�ا نم�ود ک�ھ بع�د از او دوب�اره آغ�از ش�د و خونھ�ای ن�احقی را ب�ر جشورش کردستان نقش در

قان ماران عاششأمن محاربین نمود و جان دکتر چمران را در ھمین منطقھ گرفت . چمران نیز از انگشت کردستان را م
رادت�ش ب�ھ اود ب�دلیل ب�انقالب و عدالت بود کھ او نیز از میان رفت و تجربۀ گرانقدرش را با خود برد و تا زمانی ھم کھ 

رف�ت و ج�ز توسعھ یافت و ک�ّل کش�ور را در ب�ر گ دکتر شریعتی ، مغضوب و مشکوک شده بود . جنگ از درون و برون
م�ھ ج�ا ھنھ . و در نو انقالب و صدیق را از میان نبرد در جبھھ ھا و شھرھا ، بدست خویش و بیگاانقالبیون و جوانان 

ود و آل اسرائیل ب وو این جشن پیروزی آمریکا مسلمان کشتھ شد و انقالبیون ایرانی و جھان اسالم را قتل عام نمود . 
  سعود!

 ً و مس�تعمرۀ   س�اقط ش�دایران و عراق بھترین متّحد برعلیھ آمریکا و اسرائیل بودند کھ بجان ھم افتادند کھ ع�راق نھایت�ا
براب�ری  یگانھ و تھی از روح انقالب و ع�دالت وببازرگان کھ  -آمریکا و اسرائیل شد و ایران ھم با ایدئولوژی مطھری 

ھ فرمولھ�ای ش تبدیل بھ رقابت با امپریالیزم مبتال شد و ھمۀ آرمانھای انقالبی ابود عمالً بسوی سرمایھ داری رفت و ب
وئی دی ن�ژاد ک�ھ بناگ�اه بخ�ود آم�د ک�ھ گ�ت�ا دول�ت احم� .روس�ی گردی�د  -اقتصاد سرمایھ داری و تکنول�وژی امپریالیس�تی 

  یست . ل مھار نکھ دیگر قاب قانون اساسی انقالب ھم وجود دارد . آنگاه بعد از سی سال تالش برای بازگرداندن آبی
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ھ ک�ل�ی افس�وس قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران یکی از مترقی ترین قوانین در انقالب�ات ق�رن بیس�تم جھ�ان ب�ود و
ب اس�المی بیھ انق�الھرگز بھ کار نیامد و آنگ�اه ھ�م ک�ھ ب�ھ می�دان آم�د دیگ�ر ک�ار از ک�ار گذش�تھ ب�ود االّ ب�ھ معج�زه ای ش�

  ممکن شود . 

  

  نقالب انقالب ا

ب�اً از ب ک�ھ تقریف رھب�ر انق�الماندۀ انقالب را ھم بھ مسلخ کش�انید و در اط�راداخلی بر سر قدرت ھمۀ عناصر باقیجنگ 
ی�ر وح�انیون غری خود عم�الً اس�تعفا نم�وده ب�ود و ق�درت را ب�ھ دول�ت واگذاش�تھ ب�ود ، ج�ز روح�انیون ج�وان و ی�ا ررھب

 یاب�انیخترورھ�ای  ی باقی نماند و امام براستی تنھ�ا ب�ود . در م�اجرایانقالبی و خام و عدّه ای فرصت طلب قدرت ، کس
ن ودن�د از ب�ینخس�ت وزی�ری اکث�ر قری�ب ب�ھ اتف�اق انقالبی�ونی ک�ھ در رأس ق�درت بو انفجار دفتر حزب جمھوری و دفت�ر 

ب�ھ جن�اح  گشتند ون رفتند . در جناح مخالف حاکمیّت ھم گروه گروه دستگیر شدند و یا از کشور گریختند و یا خانھ نشی
  ضدّ حاکمیّت پیوستند . 

س�ازمان  ، نخس�تین رئ�یس جمھ�ور انق�الب بھم�راه رھب�ر بزرگت�رین ١٣۶٠س�ھ س�ال بع�د از پی�روزی انق�الب یعن�ی س�ال 
 ی�ن ب�ارریدند . اانقالبی مس�لمان یعن�ی مجاھ�دین از کش�ور گریختن�د . و س�ائر س�ازمانھای انقالب�ی ب�ر علی�ھ حاکمیّ�ت ش�و

ر ھ��ر دده ب��ود . ب��ود و پ��در و پس��ر و ب��رادر و خ��واھر را در مقاب��ل یک��دیگر ق��رار دا انواده ھ��ا رس��یدهانق��الب ت��ا قل��ب خ��
زب ر ح�ای ، م�اد خانواده ای ھمۀ اندیشھ ھای انقالبی رویاروی یکدیگر قرار گرفتھ و صف بندی کرده ب�ود : پ�در ت�وده

ود . ب�رخ ن�داده  کجای جھ�ان و در ھ�یچ انقالب�یاللھی ، برادر مجاھد و خواھر فدائی . و چنین صحنھ ای ھرگز در ھیچ 
شده ب�ود :  ار انقالبچدو این یک انقالب تمام عیار و تا مغز استخوان بود از ھمھ سو . گوئی انقالب برعلیھ انقالبیون 

  انقالب ضدّ انقالب ! 

ود و ب�ی�د آم�ده ش�تند پداگر شورای انقالبی متشّکل از س�خنگویان ھم�ۀ جریان�ات انقالب�ی ک�ھ در پی�روزی انق�الب نق�ش دا
  . دادان رخ نمیفاجعھ ای غیر قابل جبر شد چنینائی و انتظامی بھ عدالت تقسیم میقدرت در دولت و مجلس و قوای قض

  

  معمّاي والیت فقیه

ب�ل و غی�ر قا والیت فقیھ چشم کور جمھوری اسالمی ایران است . آن قانونی است کھ ھمچون وجود امام زمان اس�طوره
آنھ��م  ی��ف اس��ت و ح�دّ و ح��دود آن��را ھ�یچ ک��س نم��ی دان��د و ج�ز ی��ک معن��ای فلس�فی از آن در دس��ت نیس��تتوص�یف و تعر

انقالبی�ون  ش�نفکران ومعنائی کھ تازه برای نخستین بار بعد از انقالب بھ میدان آمد و ت�ا قب�ل از آن کس�ی از م�ردم و رو
  یت فقیھ انقالب می کند . قرار والتحتّی نامش را ھم نشنیده بود و ھیچکس نمی دانست کھ برای اس

یس�ت ھ و فقی�ھ کفقرات قانون اساسی ماست بی ھیچ تعریفی معیّن و علمی از آن . کھ والی�ت یعن�ی چ�والیت فقیھ ستون 
ول و و چیست ؟ والیت فقیھ اگر ھمان حکوم�ت فقی�ھ اس�ت پ�س بھت�ر ب�ود ک�ھ س�خن از حکوم�ت فقھ�ی م�ی ب�ود ک�ھ اص�

گ�ر ی ش�د و دیون اعل�م تعی�ین م�ی کردن�د و ای�ن ق�وانین در ق�انون اساس�ی درج م�فروع و ارکان ای�ن فق�ھ را ھ�م روح�انی
م�ت فقھ�ی نیازی بھ ذکر والیت فقیھ نبود و بلکھ حکوم�ت فقھ�ی . و ھم�ان ق�انون اساس�ی بخ�ودی خ�ود چی�زی ج�ز حکو

  نمی بود . 

  ن شد . ت فوق قانوکھ در قانون اساسی آمده ھم باقی نماند و تبدیل بھ یک حکوموالیت فقیھ در ھمان حدودی 

ارزش  ساسی ھرگزاز بطن جنگ قدرت سر برآورد و بمعنای حاکمیّت مطلقۀ روحانیّت بوده و لذا قانون ا "والیت فقیھ"
وده وحانیّ�ت ب�ت�وجیھی در خ�دمت حکوم�ت ر م�وارد ت�وجیھی . ق�انون اساس�ی فق�ط در و اعتبار اجرائ�ی  نیافت�ھ اس�ت االّ 

وع ا فق�ط موض�وحانیّتی کھ می خواھد ب�ھ ق�درت برس�د . ق�انون اساس�ی در کش�ور م�است آنھم نھ روحانیّت حاکم بلکھ ر
  دعوای قدرت بوده است . 
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ب�ر  واش�تھ اس�ت دو لذا والیت فقیھ مترادف سلطنت مطلقۀ روحانیّت است آنھم روحانیّتی کھ ت�وان رس�یدن ب�ھ ق�درت را 
درحالیک�ھ  ر س�ر اینس�ت ک�ھ ول�ی فقی�ھ کیس�ت .ب� یقدرت تکیھ زده است . دعوای امام خمین�ی و آق�ای منتظ�ری ، دع�وا

ده بلکھ ت فقھ نبوآقای منتظری بزرگترین و شاید تنھا ایدئولوگ والیت فقیھ بوده است . پس والیت فقیھ براستی حکوم
قی�ھ اگ�ر حکومت روحانیون صاحب قدرت بوده اس�ت و توجی�ھ س�لطنتی مطلق�ھ از جان�ب ی�ک ی�ا چن�د روح�انی . والی�ت ف

د زی�را اس�ی نم�ی ب�وبود عمالً حاکمیّت رسالھ ھای عملیّھ می بود و اصالً حتّی نیازی ھم بھ ق�انون اسحکومت فقھی می 
  دربارۀ ھر مسئلھ ای دارای اجتھاد است و می تواند فتوی دھد . ھر فقیھ مجتھدی ھر آن 

الیت واشد . و جتھد بوالیت فقیھ در صورتی می تواند اساسی فقھی و شرعی و دینی و اسالمی داشتھ باشد کھ والیت م
و  اش�تھ باش�ددمجتھد ھم مستلزم بیعت گروھی با آن مجتھد است و مجتھد فقط می تواند بر پیروان رس�می خ�ود والی�ت 

و  ھ رأی ملّ�تروشن شد ھرگ�ز ب�این ھمان نظام جمھوری اسالمی است . ولی والیت فقیھ بعد از آنکھ معنا و مفھومش 
 وبحرانھ�ا  ھ�ا و مفاس�د و امش�روعی در انق�الب ب�وده اس�ت ک�ھ منش�أ ھم�ۀ ب�دبختیم گذاش�تھ نش�د و ای�ن بن�ای نودمرفرا

س�اس اس�ت و ای�ن خسرانھا ب�وده اس�ت ت�ا آنج�ا ک�ھ تمامیّ�ت دی�ن و اس�الم را ب�ھ زی�ر س�ئوال و تردی�د و انک�ار کش�انیده ا
الب ض�دّ م از انق�ری�الیزپیدایش ضدّ انقالب و سکوالریزم و کفر در سالھای بعد از انق�الب اس�ت و ای�ن ھم�ان مقص�ود امپ

ۀ لیس�تی درب�اردرواق�ع ای�ن پ�یش بین�ی امپریا. انقالب و اسالم ضدّ اسالم است ک�ھ در کمیس�یون س�ھ جانب�ھ ذک�رش رف�ت 
  . متأسفانھ انقالب ما درست از آب درآمد

ت�ا اب�د ب�ر  یش�انک�ھ ا آنچھ کھ مردم را دربارۀ والیت فقیھ دچار سوء تفاھم نمود وجود امام خمینی ب�ود . م�ردم پنداش�تند
ا م�د ک�ھ م�ردم الیت خواھد داشت و یا ھر روحانی دیگری ھم یک خمینی است . این ب�دان دلی�ل ب�ووجامعۀ ما رھبری و 

 ھ�م حی�اتش در دوران ھرگز ماھیّت اجرائی و سیاسی روحانیّت را ندیده بودند . و این در حالی بود کھ امام خمینی حتّ�ی
ار انق�الب د کھ اس�تمرو اطرافیانش از وی تبعیّت نداشتند . مردم پنداشتنرائی نداشت ت اجتنھا شد و والیتش قابلی تک و

  بمانند پیروزی آن است . 

ھ�م قوائی بغ�ھ و ب�ات. و ھر روحانی ھر چند ع�الم و نات امامت دارای حقانیّت است و بسوالیت فقیھ فقط و فقط در ماھیّ 
ن�ین مین�ی ھ�م چود ام�ام خ. خ�ھ�ر آخون�دی م�ی توان�د ی�ک ام�ام باش�د. م�ردم پنداش�تند ک�ھ لزوماً دارای والیت فقیھ نیس�ت

  پنداشت . می

فق�ط ی�ک  پیدایش ارگانھائی مث�ل ش�ورای نگھب�ان ، ش�ورای مص�لحت نظ�ام و مجل�س خبرگ�ان نش�ان داد ک�ھ والی�ت فقی�ھ
ی�ل ور ک�ھ اواب�رای اس�تمرار انق�الب ک�ارآئی ن�دارد . و اینس�ت ک�ھ بس�یاری از ام� وعرف�انی اس�ت  -معنای مج�ّرد فلس�فی 

شکس��ت و  وانق��الب گن��اه ب��ود ام��روزه ع��ین ص��واب اس��ت . ھم��ۀ انقالب��ات جھ��ان در اس��تمرار انق��الب مواج��ھ ب��ا بح��ران 
زم امام�ت بیعی مستلطفروپاشی شده اند . پیروزی انقالب لزوماً نیازمند امامت بمعنای اسالمی نیست بلکھ تداوم زندگی 

د ول�ی در ت برگزیدن�یھ خالفت عثمان و امویان قیام کردند و عل�ی را ب�ھ خالف�است . در صدر اسالم ھم مردم متحداً برعل
  اطاعت از امام خود دچار مشکل شده و بھ جنگ با او برخاستند و باالخره او را کشتند . 

ار چ�دوالی�ت فقی�ھ  درحالیکھ مراجع دینی ما در صدور فتوا دربارۀ مسائل مدرن جھان ما کمت�رین عل�م و ت�وانی ندارن�د .
 وی مص�لحتی و ی�ا ش�وراھا و ل�ذا والی�ت فقی�ھ ھ�م ذات�اً منتف�ی اس�ت االّ ب�ھ ص�ورت س�لطنت خودکام�ھاشکالی ذاتی است 

مب�انی  رای اجرایب. و درست بھمین دلیل قانون اساسی ما سی سال معّطل مانده است زیرا مبنای فقھی دارد و انتخابات
  . چون امام زمانقتدر و صاحب والیت الھی الزم است، ھمفقھی یک امام م

ک�ھ . درحالی و بدینگونھ بود کھ والی�ت فقی�ھ منش�أ ھم�ۀ اختالف�ات و بھان�ۀ ھم�ۀ جنگھ�ا و تص�فیھ حس�ابھای سیاس�ی ش�د
 ھ حس�ابھات تص�فیب مشغول بودند ولی شعار سیاسی جھمسئولین اجرائی کشور مستمراً بھ کپی برداری از شرق و غر

ه است و این ومیّت بود. دراینجا معنای والیت و فقھ و فقیھ دچار اشدّ مظل و دعوای قدرت بنام والیت فقیھ انجام می شد
و ای�ن  .ش�ده اس�ت  ستمی عظیم بر اسالم است و بر روحانیّت . و درست ھمۀ کینھ ھا نھایت�اً متوّج�ھ اس�الم و روحانیّ�ت

  ضدّ انقالب و اسالم ضدّ اسالم است .  اتمقصود نئوامپریالیزم از انقالب

در رأس  ن ش�دند ک�ھانی کھ جداً و صادقانھ حامی والیت فقیھ بودند در طی این س�الھا قرب�انی و خان�ھ نش�یو لذا ھمۀ کس
  آنھا آقای منتظری قرار داشت کھ متّھم بھ ساده لوحی و بالھت است و این عین واقعیّت است . 

جمھ�وری اس�المی ای�ران در تجرب�ۀ والیت فقیھ در قلمرو تحقق ھمان والیت امام زمان در آخرالّزمان است و الغی�ر . و 
می شود بھ لزوم ظھور امام زمان واقف تر می شود و اینست کھ دعای ظھور امام این امر مستمراً بمیزانی کھ ناکامتر 
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آئی انقالب است کھ می تواند انقالب را  -در دولت آقای احمدی نژاد در رأس امور قرار گرفتھ است و این بمعنای بخود 
  ان برھاند . از اینھمھ بحر

 واقتص�ادی  واگر قرار باشد کھ شورای نگھبان و مجلس و شورای مصلحت نظام ، بر موازین اس�تاندارد علم�ی و فن�ی 
 اس�ی نق�د وحقوق بشر و حقوق بین المل�ل ب�ر تص�ویب و اج�رای ق�وانین نظ�ارت کنن�د و فق�ط گھگ�اھی آنھ�م در ام�ور سی

ربط�ی ب�ھ  وی�ت فقی�ھ ھم�ان حکوم�ت گ�روه ص�احب ق�درت و مس�لّط اس�ت تذّکر و اصالحیھ ای بیفزاین�د پ�س در اینج�ا وال
وده اس�ت . ب�ر کش�ورمان ح�اکم ب�والیت و فقاھت و اس�الم ن�دارد . و ای�ن ھم�ان جری�انی اس�ت ک�ھ در ط�ی ای�ن س�ی س�ال 

رب ب�وده فقیھ چیزی جز حکومت صنف روحانیون نبوده است کھ در ھمۀ امور پیرو متخّصصین تحصیل ک�ردۀ غ� والیت
 ویم�اری ج��ان بخس��تین ول�ی فقی�ھ ک��ھ رھب�ر انق�الب ب��ود در بس�تر ر و اقت�دار روح��انیون . وقت�ی ک�ھ نمنتھ�ی زی��ر نظ�ان�د 

الھ�ی  وسرنوشت خود را بدست پزشکان تحصیل ک�ردۀ آمریک�ا م�ی س�پارد دیگ�ر ھ�یچ مح�ل اعراب�ی ب�رای والی�ت فقھ�ی 
  ایشان باقی نمی ماند . 

  بحث شده است کھ در اینجا تکرارش نمی کنیم .  در این باب مفصالً  "رجعت شریعتی"در کتاب 

  

    یک خاطرة عبرت انگیز

لمندان رأی را ب��ھ خان��ھ ھ��ای س��ا م ب��رای جمھ��وری اس��المی ص��ندوقودم��یعن��ی روز رفرا ۵٨ در روز دوازده ف��روردین
ز او ا دم .. م��ن ص��ندوق را ب��ھ ن��زد م��ادربزرگم ک��ھ زن��ی رنج��ور و زمینگی��ر ب��ود و چن��د روز بع��د ف��وت ک��رد ب��رمیبردن��د

أی ب�ھ رم : یعن�ی عاشقان  اھل بیت بود . بھ او گفتم کھ آیا بھ جمھوری اسالمی رأی م�ی دھ�ی . پرس�ید یعن�ی چ�ھ ؟ گف�ت
ظھورش دمۀ مق. گفت : مگر امام زمان ظھور کرده است ؟ بھ او گفتھ شد کھ ھنوز ظھور نکرده ولی  (ع)حکومت علی 

  تردیدی فراوان . فراھم شده است . و بدینگونھ رأی داد آنھم با 

  

  معمّاي نبرد با دکتر شریعتی 

گفت�ھ  ریعتی ب�وددکتر علی امینی ، مشاور شاه و جاسوس آمریکا ، بعد از انق�الب ک�ھ ش�اھد نب�رد روح�انیون ب�ا آرای ش�
ی�د ت�ا ما ک�ھ با. ش�ر را تحوی�ل ش�ما داد و خ�ودش رف�تبود : شما دیگر چرا با او می جنگید . او ک�ھ انق�الب ک�رد و کش�و

  امت ممنون او باشید . قی

ر ا در سراس�آیا این چھ سّری بوده است کھ ھنوز ھم ادام�ھ دارد درحالیک�ھ عم�ده آث�ارش پخ�ش م�ی ش�ود و ترجم�ۀ آنھ�
دی�د ثیّ�ت را پجھان پرخواننده ترین آثار در قلمرو فرھنگ اس�المی اس�ت و ب�رای جمھ�وری اس�المی بیش�ترین آب�رو و حی

  ب بھ جھان بوده است . ھنگ انقالا راه صدور فرھآورده و تن

ای عملی�ھ ھ�و رسالھ  می دانیم آن اسالمی کھ در ایران انقالب کرد اسالم دکتر شریعتی بود نھ اسالم بازرگان و مطّھری
م�ین ھمی را از و امثالھم . پس اسالم انقالب�ی ج�ز در آث�ار ش�ریعتی فھ�م نم�ی ش�ود و جھانی�ان ھ�م فرھن�گ انق�الب اس�ال

  ز کجاست ؟ اعلت عداوت روحانیون و کالً حاکمیّت سیاسی انقالب نسبت بھ دکتر شریعتی طریق درک می کنند . پس 

ئی آن حرفھ�ا می گوین�د : ش�ریعتی م�رد بس�یار بزرگ�ی اس�ت ول�ی منح�رف اس�ت و التق�اطی (من�افق) و و ...  . و ای�ن از
  است کھ جز اجنّھ و شیاطین فھمش نمی کنند . 

تی ب�وده ی�دان ش�ریعر دکتر شریعتی را مطالعھ کرده بود و اھل بیت او عموم�اً مرروایت می شود کھ امام خمینی ھمۀ آثا
لف�ان ب اس�ت مخااند از جملھ پسرش احمد کھ عمری خانھ نشین بود . احمد خمینی گفتھ بود ک�ھ : ش�ریعتی می�زان انق�ال

  او مخالفان انقالب و دوستان او دوستان انقالب بوده اند . 

  عیّت بوده است و با صدھا نمونھ و سند قابل اثبات است . این سخن سیّد احمد عین واق
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ی را التق��اط و ت��وده ای ھ��ا و عم��دۀ مراج��ع تقلی��د، دکت��ر ش��ریعتیس��اواکیھا و وابس��تگان درب��ار ش��اه و ای��دئولوگھایش 
ب�ھ  نیخ�ود ایم�ا ونامیدند کھ بیان دیگرش ھمان منافق یا مشرک است کھ از اسالم بعنوان حربھ ای اس�تفاده م�ی کن�د می

ا ش�دّتی ھ�زار ب�ار دگ�ر ب�یکاسالم و اصالً دین ندارد . این ادّعا بعد از انقالب از جانب روحانیّت حاکم و حاکمیّت سیاس�ی 
تی و ش��ریعدیش��ۀ چن��دان ادّع��ا و تبلی��غ ش��د . و در ط��ی س��ھ دھ��ھ ، از منظ��ر آنھ��ا ، ب��رای انق��الب (؟) دش��منی ب��دتر از ان

  . چرا ؟  مریدانش وجود نداشتھ است

  د . مسئلھ بھ مثابۀ سّر مگوی انقالب است . گوئی بایستی نام شریعتی را فقط در گوشی بر زبان براین 

نش ی و پی�روادر سالھای اّول انقالب وجود گروھک دیوان�ھ ای بن�ام فرق�ان بھان�ھ ای خ�وب ب�رای س�رکوبی آرای ش�ریعت
  نداشت . ولی حاال چرا ؟  بود ھرچند کھ ھر عاقلی می دانست کھ اندیشۀ این گروھک ربطی بھ شریعتی

عث فری�ب او را با و جالب تر اینکھ در سالھای اخیر بسیاری از پیروان شریعتی نیز برعلیھ او موضع گیری کرده اند و
ن ھ��وادار و ب��دبختی نامی��ده ان��د . س��ازمان مجاھ��دین ک��ھ خ��وراک فک��ری ھ��وادارانش آث��ار ش��ریعتی ب��ود نخس��تین س��ازما

ل ف م�آبی مث�ع گرف�ت و اندیش�ۀ او را نواس�تعماری نامی�د . و برخ�ی از عناص�ر فیلس�وشریعتی بود ک�ھ برعلی�ھ او موض�
مامیّ��ت تعب��دالکریم س��روش و مجی��د ش��ریف ھ��م از ش��ریعتی روی برگردانیدن��د و بھم��ان  می��زان روی ب��ھ غ��رب ک��رده و 

  انقالب  را انکار می کنند . 

مرح�وم الم ن تصدیق کل با او مسئلھ دار می شود . و ایھرکھ می خواھد از انقالب برگردد با شریعتی آغاز می کند و اوّ 
  احمد خمینی است کھ یکی از اسوه ھای مظلومیّت انقالب است . 

ت از عن�ای ن�دامپس بزبان ساده و بدون ھیچ توجیھی باید گفت کھ رویگردان شدن از شریعتی در ھم�ان آغ�از انق�الب بم
   .مشھود استانقالب بوده است کھ در عملکرد دولتھا ھم کامالً 

رد نظ�ام م�ا ت و عملک�اگر مراسم نمادین نماز جمعھ ھا و حجاب اجباری در خیابانھا را نادیده انگ�اریم آی�ا براس�تی ماھیّ�
ای ھ�ا جمھ�وری در طی این سی سال چھ تفاوتی با سائر کشورھای غیر انقالبی و حتّی غیر اسالمی دارد ؟ چ�ھ فرق�ی ب�

  قی دارد ؟ شوروی سابق و یا کشورھای اروپای شر

ن لم�رو ایم�اآیا والیت فقیھ فقط در عب�ادات و احک�ام ش�رعی خصوص�ی مس�لمانان عم�ل م�ی کن�د ؟ اینھ�ا ک�ھ مرب�وط ب�ھ ق
ھ�ادن ھ�ر ش�رعی نخصوصی افراد و رابطۀ آنھا با خالق است کھ اکراه در آن عین گمراھی است . آیا والیت فقی�ھ فق�ط م

 و واژۀھ�ادن نبس�م هللا را ب�ر ھ�ر چی�زی  عن�وانھنرھ�ای غرب�ی اس�ت و بر اقتصاد و فرھنگ و تمدّن و علوم و فنون و 
وری ی ب�ودن جمھ�. آیا اس�الم (ع)را پسوند امور غیر اسالمی نمودن . آیا اینست والیت فقیھ و حکومت علی  "اسالمی"

  ھمین ھاست . 

نق�الب ای . تریعش�مگوی دکتر  فقط با مطالعۀ آثار شریعتی می توان بوضوح فھمید کھ اسالم اینھا نیست . و اینست سرّ 
درس�ت مث�ل  .از فرھنگ شریعتی سربرآورد ولی ب�ا فرھن�گ او ادام�ھ نیاف�ت . پ�س ش�ریعتی بای�د ھ�م باش�د و ھ�م نباش�د 

  اسالم و انقالب و والیت فقیھ . 

م ھ� امی�انش وحجف�ا نش�ده  باش�د ھ�م از جان�ب  "والی�ت فقی�ھ"در طی این سی سال شاید در حّق ھ�یچ معن�ائی ب�ھ ان�دازۀ 
  منکرانش . 

یم ک�ھ ب�ا تش می بین�امام خمینی را بھ زور تسلیم تکنولوژی پزشکی ساختند . وقتی سیمای ایشان را در ایام قبل از رحل
ر اھ�ل ھ�صد من ابزار و آالت پزشکی ک�ھ ب�ھ ایش�ان آوی�زان اس�ت اقام�ۀ ص�لوة م�ی کنن�د ی�ک تن�اقض عظ�یم پ�یش روی 

ف کن�د و خ�ل و تص�رّ دظھر ارادۀ پروردگار است و حتّ�ی م�ی توان�د در ارادۀ او ایمانی قرار می گیرد کھ : ولی فقیھ کھ م
 و آی�ا اص�الً  زنجیر کشیده شده و ب�ا ای�ن وض�ع نم�از م�ی خوان�د . غل و بدعت نماید چگونھ بواسطۀ تکنولوژی غرب بھ

س�ال  ی ای�ن س�یط�ا در اقامۀ چنین نمازی واجب و یا مستحب است و یا مکروه و حتّی حرام ؟ این کّل ماھیّ�ت انق�الب م�
  است . وحانیّت ماست : خدا و اسالم و نماز در اسارت غل و زنجیر تمدّن کافرانۀ غرب ! و این غرب زدگی شریعت و ر

احساس حق�ارت مرگب�ار روح�انیون در قب�ال تم�دّن و زرق و ب�رق کف�ر ، اس�اس غ�رب زدگ�ی منافقان�ھ ای اس�ت ک�ھ روح 
کرده است . این احساس حقارت و غرب زدگ�ی پنھ�ان در آث�ار مھن�دس بازرگ�ان  انقالب ما را از درون پوسانیده و پوک

  و مطّھری غوغا می کند . و این ھمان ایدئولوژی التقاط و نفاق است کھ بستر و ماھیّت انقالب ما شده است . 



 ٢٣

   .راست    خود شکن آئینھ شکستن خطاست نقش تو بنمود  نبھ دکتر شریعتی : آئینھ چو "التقاطی"نسبت 

  ت.اگر امام خمینی ، مشاور و وزیر و وصی ای چون شریعتی می داشت انقالب ما ھمان می شد کھ می بایس

ق�ی ض�ائل اخالفدر کّل تاریخ ایران زمین ھرگ�ز مردم�انش ب�ھ ان�دازۀ ای�ن س�ی س�ال ب�ھ خ�دا و رس�ول و امام�ان و دی�ن و 
گ�ز نف�اق و س�ت . و ھرن ب�ھ ای�ن ح�دّ کف�ر فعّ�ال نب�وده ابدبین نبوده و فّحاشی و عداوت نکرده اند . ھرگز در ت�اریخ ای�را

مریکا ھ غرب و آشرک و التقاط تا این حد تا اعماق جان مردم رسوخ نکرده است . و گرایش ھمھ جانبۀ دولت و ملّت ب
 نق��البلیزم از اب��ھ معن��ای ی��افتن راه نج��اتی از اینھم��ھ نف��اق اس��ت ک��ھ اش��دّ عذابھاس��ت . و ای��ن ھم��ان مقص��ود نئوامپری��ا

یک�ا ب�ھ حمل�ۀ آمر اسالمی ایران بوده است کھ نھ بدست آنھا کھ بھ دست خودمان تحقق یافتھ است و لذا دیگر لزومی بھ
ب�ات ثتالش ب�رای ا .ایران نیست بلکھ خود ایران بسوی آمریکا می رود منتھی منافقانھ و با ھزار ناز و کرشمھ و منّت 

 ّل دول�ت وک�منش�أ ای�ن نف�اق ب�وده اس�ت . و اینس�ت ک�ھ  ،بھ غرب نجمھوری اسالمی ایرا مترقی و مدرن و علمی بودن
تنھ�ا  د . و ای�نملّت بطور فزاینده ای جز ظھور مھدی موعود راه نجاتی نمی یابن�د و ش�بانھ روز دع�ای ف�رج م�ی خوانن�

  وجھ پیروزی انقالب است کھ بھ پیروزی نیز می انجامد . 

تنھ�ا  وده ای�م . ش علوم و فنون و فرآورده ھای غربی بھ ھ�ذیان افت�اما امروزه از خود غرب ھم غربی تریم و در پرست
نھ�م حج�اب آم�ردم جھ�انیم ، مشکل ما با غرب مسئلۀ بدحجابی است و این درح�الی اس�ت ک�ھ م�ا ام�روزه ب�دحجاب ت�رین 

  اجباری کھ علت العلل بدحجابی است و بدترین نوع حجاب . 

رای ظھ�ور س�المی ھمان�ا پدی�د آم�دن نی�ازی وج�ودی و تم�ام عی�ار ب�انق�الب اس�المی و جمھ�وری اارزش ت�رین حاص�ل  با
حاص�ل  مھدی موعود است جھت ایجاد حکومت قرآنی و والیت فقھ علوی . و این ن�ھ تنھ�ا محص�ولی کوچ�ک نیس�ت ک�ھ

ز در ب پی�رونھا انقالتبرتر از این برای ھیچ نھضتی وجود ندارد . پس از نظر ما انقالب اسالمی ایران انقالبی پیروز و 
بع�د از  ی ب�ود ول�یقرن بیستم جھان ب�وده اس�ت . ای�ن نی�از ت�ا قب�ل از انق�الب نی�ازی ص�رفاً اعتق�ادی و مس�تحبّی و تع�ارف

س�ت . پ�س ام�اق وج�ود انقالب نیازی برای ادامۀ بقا و تنھا راه بقائی دینی و اسالمی است یعنی نیازی عارفان�ھ و از اع
وژیکی م�ی اس�ت ھرچن�د ک�ھ از منظ�ری منف�ی و از پایگ�اه شکس�تی ای�دئولاین انقالب زمینۀ برحق ظھور مھدی موع�ود 

بع�د  در س�الھای ھر شکستی ، آغاز پیروزی برتر است . باور بھ امام زمان و نیاز بھ ظھورش (ع)باشد . کھ بقول علی 
  از انقالب محصول شکست تحقق آرمانھای انقالب است کھ برترین محصول معنوی انقالب می باشد . 

  نزدیک آمدستی دور شد                ظلمت اندر مطلق خود نور شدھرچھ 

ن��ی و م��ردم ای��ران در ط��ی س��ی س��ال اس��تقرار جمھ��وری اس��المی ب��ھ لح��اظ اقتص��ادی و رف��اه عم��ومی و رش��د علم��ی و ف
ز منظ�ر اآموزشی علیرغم جنگ تحمیلی و جنگ داخلی و ھمۀ نواقصی کھ ذکر شد و ھمچنین ب�ھ لح�اظ توس�عۀ سیاس�ی 

انک�ار کن�د  ین رشد راانداردھای جھانی و بطور کلّی بلحاظ دنیوی بھ اندازۀ یکصد سال جلو افتاده اند . و اگر کسی استا
ج�ھ س�ّوم تھ ھ�ای دربراستی کور است . ولی اینھا ھیچکدام از اھداف و آرمانھای انقالب ما نبودن�د بلک�ھ ح�دّاکثر خواس�

نق�الب اق�ی ت�رین ند . انقالب ما فرھنگ�ی ت�رین و معن�وی ت�رین و اخالمحسوب می شدند . مردم بھ این دلیل انقالب نکرد
ھ ن�ی نس�بت ب�عصر جدید در جھان بوده است و بھمین اندازه ناکام بوده اس�ت . ش�کایت و اعت�راض و ع�داوت ھ�یچ ایرا

مق است . یا اح وید وگکند یا عمداً دروغ می می انقالب و حاکمیّت سیاسی از این بابت نبوده و نیست و اگر چنین ادّعا 
خالفتھ�ا عل�ل ھم�ۀ ممردم ما آرزوی آن ایمان و معنویّت سالھای مب�ارزه را دارن�د ک�ھ از دس�ت داده ان�د و اینس�ت عل�ت ال

ن�د . ای�ن ی�اد ندار زیرا مردم شاھد اینھمھ مفاسد و دروغ و نفاق و پوچی در خود و جامعھ ھس�تند ک�ھ قب�ل از انق�الب ب�ھ
  است مسئلھ ! 

ی ج�ر ب�ھ شکس�تمبارزه برای احیاء و بازیافت ھویّت گمشده و ی�ا در ح�ال از دس�ت رف�تن ، این�ک من صد سالدر حقیقت 
ا ، ا ، خ��دا رمرگب��ار اس��ت . م��ردم م��ا احس��اس وج��ود را از دس��ت داده ان��د ، معن��ا را ، زیب��ائی را ، ص��دق را ، ش��رف ر

  انسانیّت را . 

. بالعکس ونچھ کھ داریم دارد بر آ لذا آنچھ کھ نداریم داللت و - )  عو آنچھ کھ نیست داللت دارد بر آنچھ کھ ھست (علی
  ھمۀ پیروزیھای انقالب ما علّت شکست ھای آن است و بھ عکس . 

انقالب ما بھ لحاظ فرھنگی فرزند معنوی دکتر شریعتی است و لذا در طی این سی سال بط�رزی حی�رت آور ھم�ۀ آراء و 
رس�تی و حقانیّ�ت اندیش�ھ اش ، اثب�ات ش�د . رجع�ت ب�ھ ش�ریعتی تنھ�ا راه نظریھ ھ�ا و پ�یش بین�ی ھ�ای ایش�ان ب�ھ لح�اظ د

  جبران اینھمھ خسران است . 



 ٢٤

  و امّا چند اگر ... 

مک��ن اریخ را مت��ی��زی بن��ام فلس��فۀ س��ازند و چالی��ق مطالع��ھ و تأّم�ل و تحقی��ق می ھ��ای ت��اریخ ھس��تند ک��ھ ت��اریخ رافق�ط اگر
ازند : ده را م�ی س�ت�اریخی زمین�ۀ تکام�ل و تع�الی بش�رند و ت�اریخ آین�کنند و عبرت را پدید می آورند . یعن�ی مح�االت می

  ھستی ِ بایستی ! 

ب�ھ  ب�دون ش�ک ی�ا انق�الب متوقّ�ف م�ی ش�د و ی�اگر شاه بھ سرکوبش ادامھ می داد و قتل عامھا ب�ھ راه م�ی ان�داخت ا -١
م�ی بق�ا  رای ادام�ۀزی�را آنگ�اه ب� مسیر دیگری می افتاد . این را  شاه و آمریکا می دانس�تند . پ�س چ�را چن�ین نکردن�د ؟

ھ لح�اظ ب�ن ه ب�ر ای�مریک�ا در تض�اد ب�ود . و ع�الوبایس�تی ھزین�ھ ای م�ی دادن�د ک�ھ اص�الً ب�ا تمامیّ�ت بق�ای ش�اه و من�افع آ
ی راس�ی جھ�انتاریخی دوران خفقانھا و سرکوبھای شدید و طوالنی م�دّت گذش�تھ ب�ود و آمریک�ا ھ�م در ت�دارک ی�ک دموک

ظ�امی نراسر جھان بود و این اس�تراتژی ب�ا چن�ان قت�ل ع�امی ک�ھ منج�ر ب�ھ ی�ک حکوم�ت سر جھت حکومت واحد خود د
نی�ز  وا دارد . مادام العمر برای شاه می ش�د در تض�اد ب�ود . و بع�الوه ی�ک ش�اه مگ�ر ت�ا چ�ھ ح�دّی ت�وان منف�ور ب�ودن ر

ا ب��ود و نھ��راس��تی ش��اه تاینک��ھ ھم��ۀ اطرافی��ان و خادم��ان درج��ھ اّول حکوم��ت پھل��وی ب��رای ھمیش��ھ گریخت��ھ بودن��د و ب
 بعن�وان ی�ک از ھر حیث مح�ال ب�ود . و بع�الوه ش�اه "اگر"د نمی کرد حتّی زنش . پس این ھیچکس برایش شلغم ھم خر

ا ب�اور رو انق�الب فرد توانائی سرکوب و قتل عام بیش از این را نداشت و او می دید کھ ھیچکس او را دوست ن�دارد . ا
  کشور می دانست کھ ھرگز باز نخواھد گشت . کرد و رفت و بھ ھنگام خروج از 

ن امعلّم�ین وج�د و کّل این واقعھ حاصل بیداری و خود آگاھی مردم بود یعن�ی محص�ول ک�ار معلّم�ین ص�دیق انق�الب ب�ود ،
مد پ�درش ، ص� مردم و نھ معلّمین صرفاً سیاسی کھ با شاه مشکالت شخصی داشتند . معلّمینی ھمچ�ون دکت�ر ش�ریعتی و

دود ده خمین�ی . ح� مطّھری ، بازرگ�ان واحمد ، صادق ھدایت ، گلسرخی ، حنیف نژاد ، پویان ، طالقانی ،  بھرنگی ، آل
تح�ت نظ�ر  علّم�ین راسال قبل از انقالب ، ساواک شبانھ روز در جستجوی مطالعھ کنندگان آثار معلّمین فوق بود و این م

وس�عۀ رف�اه و ت واز این معلّمین بھ م�ردم درس اقتص�اد  و شکنجھ و زندان داشت و بسیاری را ھم کشتھ بود . ھیچکدام
ز انق�الب اس�ی بع�د ااقتصادی و علمی و فنّی نمی دادند بلکھ درس انسانیّت و حریّت و شرافت می دادند . و حاکمیّ�ت سی

  .  این امر را از یاد برد . بدین لحاظ انقالب ما منحصر بفرد بوده است ھم قبل و ھم بعد از پیروزی

، اگر معلّمین  قالب از دنیا نمی رفتدکتر شریعتی بھ این زودی از دنیا نمی رفت ، اگر طالقانی ھمان سال اّول ان اگر -٢
داخل�ی بدس�ت  جنگھ�ایان جری�انقالب اکثراً قبل از انقالب شھید نمی شدند ، اگر معلّمین باقی مانده ھم بعد از انقالب در 

  فتند و و ... ھمدیگر ترور نمی شدند و یا از کشور نمی ر

  اگر چنین نمی شد اصالً انقالب نمی شد و استمرار نمی یافت . 

ار ص�الحانھ و عادالن�ھ ب�ا ھ�م کن� یگر جنگ تحمیلی و نیز جنگ گروھکی رخ نمی داد و ھمۀ گروھھ�ا و اندیش�ھ ھ�اا -٣
ش�ور کر ھ�م از لیون نف�می آمدند و در قدرت مشارکت می کردند و آنھمھ جوان از ھمۀ جناح ھا کشتھ نمی شد و چند می

مدین�ۀ  نمی گریخت و آنھم�ھ س�رمایۀ انس�انی و اقتص�ادی از دس�ت نم�ی رف�ت چ�ھ م�ی ش�د ؟ بنظ�ر م�ی رس�د ک�ھ براس�تی
  شد .  رخ می داد و حکومت عدل علی در کشور مستقر می گشت و ایران تبدیل بھ قطب نجات جھانیان میفاضلھ 

ھ ملّت�ی ب�ر ک�. و بمیزان�ی  "ای�ن را نم�ی خ�واھیم"ن�ی عرص�ۀ ظھ�ور یک ملّت اس�ت یع "ال الھ"ھر انقالبی عرصۀ تحقق 
و  لطۀ اجنب�یمحور این شعار متّحد شوند انقالب پی�روز م�ی ش�ود و انق�الب م�ا ھ�م چن�ین ش�د . ھم�ۀ م�ردم م�ا ش�اه و س�

و  "میھواچھ م�ی خ� حاال"ممکن می شود یعنی  "االّ هللا"استعمار را نمی خواستند . ولی استمرار انقالب فقط بر اساس 
بتن�ی عین�ی و م ووحدت بر سر این امر است کھ انقالب را پیگیر می سازد . و این مستلزم وجود یک ایدئولوژی مدّون 

اس��تقالل و  ،ب�ر واقعیّ�ت ھ�ا اس�ت ک�ھ وج�ود نداش�ت . م��ردم اس�الم را م�ی خواس�تند ، حکوم�ت ع�دل عل�ی را ، آزادی را 
ش�ر بمان حقوق ست و ھمۀ افراد بشری و مسلمانان این حقوق را کھ ھعدالت را . ولی اینھا شعارھای عھد بوق بشر ا

لوژی انقالب�ی اق�د ای�دئواست شعار می دھند درحالیکھ اصالً آنرا فھم نمی کنند و راه و روش تحقّق آنرا نمی دانند . م�ا ف
و  کت�ر ش�ریعتیچ�ون دحی�اتی را فق�ط انگش�ت ش�مارانی از معلّم�ین انق�الب ھمو و اسالمی مدرن ب�ودیم . ای�ن نی�از مب�رم 

ت العل�ل فق�دان علّ� کھ مجالی ھم در این ام�ر نیافتن�د و مط�رود س�ائر گروھھ�ا واق�ع ش�دند . ای�نطالقانی درک کرده بودند 
گ�ر ایست . ما آنھمھ ضایعات و خسران و تباھی و جنون و جنایت است کھ ھنوز ھم ادامھ دارد و ھیچکس در فکر آن ن

  . حمیلی می شدیم و بسیار آسان  بودم مانع بروز و یا ادامۀ جنگ تشتیآگاھی ایدئولوژیکی می دا -خود 

  ھم منتفی و ناممکن بوده است .  "اگر"پس این 
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  نتیجه :

 ول�ول ابط�ال می باید می شد و جز این ھم ممکن نب�ود ک�ھ بش�ود . ای�ن ح�ق ِ ابط�ال اس�ت ک�ھ معپس آنچھ کھ شده است 
ا و در م�م�ی ش�د . پ�س مل�ت نکشور حکومت می کرد وض�ع بھت�ر از ای�ن فقدان حق است . ھر جریان دیگری ھم کھ بر 

آگ�اھی و  -ودخ�رأس آن رھبرانش و گروھھای سیاسی ھیچ نمی دانستند کھ دقیقاً چ�ھ م�ی خواھن�د . و ای�ن یعن�ی فق�دان 
  معرفت نفس : فقدان عرفان . و ھر دوزخی محصول عدم معرفت است . 

غ�رب  بھ روز نشده است و ما از زمان خود عقب ھستیم و ل�ذا ج�ز تقلی�د از ھنوزدینی ما  -تاریخی  -آگاھی ملّی  -خود 
ل�وتریم ّل جھ�ان جانی چاره ای دگر نبوده است . ما از لحاظ اعتقادات و ش�عارھا و ش�عائر دین�ی خ�ود از ک�ھو وضعیّت ج

 ک خواس�تۀتۀ آنھ�ا ی�ولی بھ لحاظ معرفت از ھمھ عق�ب ت�ریم زی�را م�ابقی جھ�ان م�ی دانن�د ک�ھ چ�ھ م�ی خواھن�د و خواس�
ن ، ما بھ این وضع راضی نمی شویم ولی نمی دانیم کھ باید چھ کن�یم و چ�ھ بخ�واھیم . خواس�ت وحیوانی است  -غریزی 

  توانستن است و دانستن ھم خواستن است . و این جبر نادانی و اختیار دانائی است . 

اً انق��الب و نھایت�� ۴٢جنگ��ل ، مص��دّق ، خ��رداد شکس��ت نھض��ت ب��اب ، س��یّد جم��ال و ی��ارانش ، امی��ر کبی��ر ، مش��روطھ ، 
 ھن�وز ک�ھا ت�ا زمانیم�مدّون و مدرن و جامع است ، فق�دان االّ هللا . ب�رای المی ایران جملگی حاصل فقدان ایدئولوژی سا

و  س�تار خ�ان هللا در آسمان است و ناجی ھم در چاه ، ص�د ت�ا انق�الب دیگ�ر ھ�م راھگش�ا و نج�ات بخ�ش نیس�ت . تنھ�ائی
تنھ��ائی  اس��ت . ت��اریخ ای��ران ، ت��اریخ اتکوچ��ک خ��ان جنگل��ی و مص��دّق و ش��ریعتی و خمین��ی راز شکس��ت انقالب��می��رزا 

  امامان دوران است . تاریخ صد سال تنھائی . 

  

       یک خاطرة عبرت انگیز 

ن�ک یک�ی از ایف�تم ک�ھ حدود سھ سال بعد از پیروزی بھ ایران بازگشتم و بھ دیدار یکی از یاران دوران مبارزۀ انقالبی ر
دی�دم ک�ھ  ب�ود . بع�د از س�اعتی احوالپرس�ی و خ�اطره خ�وانیدیگ�ری حساس  لین طراز اّول سپاه و صاحب مناصبمسئو

 وش م�ی کن�د ااین دوست درحالیکھ مشغول تماشای سخنرانی امام خمینی بودیم برای امام کرکری می خواند و مسخره 
أسفانھ چن�ین یدم کھ متزند تا ما را بیازماید . ولی دتم کھ یکدستی میپنداش طرز حرف زدنش را استھزاء می نماید . اّول

   نیست و او پیش ما درد دل می کند . این دوست قدیم ھنوز ھم در نظام صاحب مسئولیتھای حساس است .

ز دفت�رش ان�دکی بع�د ااین مسئلھ شامل حال اکثریّت قریب بھ اتفاق ھمراھان و یاران امام می شد . و این بود کھ ایش�ان 
ق�الب پ�ی از شکس�ت ان. یعنی یاری دھید مرا تا یاری دھم شما را . از ھمین نکتھ می توان بھ ر "تنھایم"اعالن کرد کھ 

ست حق اھ رخ نموده کھنوز ھم در چاه باید بماند و هللا ھم در آسمان . پس ھرآنچھ  "امام"ان معناست کھ داین ببرد . 
  است و جای ھیچ گالیھ ای نیست . 

  

  عناي تاریخ م

س�ت . قیام�ت او تاریخ ھر قومی ، بیداری و حیات روحانی اوست یعنی بخود آئی و قیام او بر علیھ خویشتن است یعن�ی
تخ�ت ھ�ا  وو مابقی فق�ط ت�اریخ ش�اھان اس�ت و اق�وام فق�ط اش�یائی در خ�دمت س�لطنت ش�اھانند و ھمچ�ون تخ�ت ش�اھانند 

  ده ام . ۀ ملّت ایران جز قیامھایش را نیافتھ و گزارش نکرتاریخ ندارند . و اینست کھ در تاریخ یکصد سال

بی�ک م�ام خ�ود لھر دورانی را امام و ناجی و ھستی بخشی است و آن دورانھائی بھ حساب ت�اریخ مل�ل م�ی آین�د ک�ھ ب�ھ ا
ام�ام خ�ود  ھرگ�اه ک�ھ . وگفتھ اند و برخاستھ و قیامت خود را برپا نموده اند یعنی در حضور پروردگار خود ایستاده اند 

  را رھا کرده و تنھا گذاشتھ اند از قلمرو تاریخ خارج شده اند . 
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ر ُرخ دمودن اس�ت تاریخ بھ لحاظ لغت یعنی تاریخت یا تاُرخ . و این زمان رسیدن بھ حضور خداست و ُرخش را دیدار ن
ز خ�اک امردگ�ان  ش�ده و ک�لّ  امامان . پس تاریخ تماماً عرصۀ قیامت است تا رسیدن بھ قیامت کبری کھ ُرخ کبیر آشکار

  سربرآورند و قیام کنند . 

م و ب�ی و ب�ی قی�ا ، ق�وم ب�ی ت�اریخ و ق�وم ب�ی ق�وامخ مقدّمھ ای برای قیامت کب�ری اس�ت. و ل�ذا ق�وم ب�ی ام�امپس کّل تاری
  .  قیامت است و اصالً قوم نیست بلکھ قبرستان متحّرک است در زیر پای شاھان چھ با تاج و چھ بی تاج

  ھمان تاریخ خروج امامان از غار تنھائی است .  پس تاریخ

ج ام�ام از نتظ�ار خ�رواو قوم ایرانی ذاتاً تاریخ سازترین و با تاریخ ترین اقوام بشری اس�ت و بای�د باش�د زی�را ق�ومی در 
ری ر ی�افسوس کھ دچاه تنھائی است . ولی افسوس کھ بسیار اندک یاری می دھند یار خود را تا یاری شوند ز یار . و ا

و ب�ا ه ی آغ�از ش�دبسیار بی دوام و کم صبر و کم وفاین�د . و ھن�وز برنخاس�تھ ب�ھ خ�واب م�ی رون�د . ت�اریخ ب�ا ق�وم ایران�
 تی م�ی رس�د وو ت�اریخ کبی�ر ھس� زردتشت بزرگ برخاستھ و با قوم ایرانی ب�ھ ی�اری ام�ام آخرالّزم�انش ب�ھ قیام�ت کب�ری

  جاودانھ می شود . 
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  کومت اسالمی مبانی ح -5

  

  زمینۀ حکومت دیکتاتوري

ی ق�دیم و س�لطنت ھ�ا حکومت ذاتاً بر دو نوع است . حاکمیّ�ت اقلیّ�ت و حاکمیّ�ت اکثریّ�ت . ن�وع اّول دیکت�اتوری و ان�واع
لیّ�ت اکمیّت اقحجدید است . مثل حکومتھای سلطنتی و اشرافی کھن و یا حکومتھای امپریالیستی مدرن کھ ھر دو ھمان 

ی�ق و ت بس�یار عماصوالً افراد یا گروھھایی بھ حکومت می رسند کھ دارای ارادۀ بھ ق�درنوشت جامعھ است . بر کّل سر
در  درت م�ادّیق�شدیدی باشند . یعنی عشق تمام عیار برای اقتدار . پس حکومت از ھر نوعی معلول عشق بی انتھا ب�ھ 

رمانھ�ا و آای�ن اص�ل حکوم�ت اس�ت ک�ھ ق�وانین و  جامعھ است کھ مردمان را بھر وس�یلھ ای مجب�ور ب�ھ اطاع�ت کن�د . و
  د . غییر یابنتشعارھای حکومتی بھ مثابۀ ابزارھای اقتدار ھستند و لذا ھرآن می توانند نادیده گرفتھ شده و یا 

ف�اوت وه ھ�ای متحکومتھای دیکتاتوری قدیم بر مردم تحمیل می شدند و سپس از آنان تأئید و تصدیق می گرفتند بھ ش�ی
  بھ زور یا زر یا تزویر .  با توّسل

ا بص�ورت دو ی� ص�نعتی ھس�تند -ولی دیکتاتوری ھای مدرن کھ برخاس�تھ از نظ�ام س�رمایھ داری و امپری�الیزم اقتص�ادی 
ی�ن اب�ھ م�ردم  سھ جریان اقتداری کھ تحت عناوین حزبھا خودنمائی می کنند پیشاپیش بھ مردم تحمیل می شوند و سپس

مج�ری  وو س�خنگو  ن احزاب دارای اقتدار یکی را بھ رس�میّت بشناس�ند و بعن�وان نماین�دهامکان داده می شود تا بین ای
 ت ب�ھ گ�ردناھداف اقتداری ھمۀ احزاب برگزی�ده ش�وند و درواق�ع بخ�ش مھّم�ی از مس�ئولیّت عملک�رد ای�ن ص�احبان ق�در

یھ�ا و می و دزدب�اھی و ناک�امردمانی ک�ھ رأی م�ی دھن�د م�ی افت�د . درواق�ع در اینج�ا رأی دھن�دگان مس�ئولیّت تخری�ب و ت
جدی�د  پارلم�انی مفاسد گروھھای اقتداری را بھ گردن می گیرند . پس حکومتھای بھ اصطالح دموکراتیک و انتخاب�اتی و

ی ھ حکومتھ�ابسیار زیرکتر از دیکتاتوریھای ت�ک حزب�ی ق�دیم عم�ل م�ی کنن�د . تب�دیل س�لطنت ھ�ای ق�دیمی و یک�ھ ت�از ب�
ال لیتی در قب�سلطنت مشروطھ در سراسر جھ�ان رخ نم�ود . و بت�دریج ش�اھان از ھ�ر مس�ئودموکراتیک از کانال انتقالی 

د و احس�اس یرتر بودن�مردم مبّرا شدند زیرا از مردم رأی می گیرند . درحالیک�ھ ش�اھان ق�دیم عم�الً و جب�راً مس�ئولیّت پ�ذ
  مسئولیّت بیشتری در قبال حکومت خود داشتند . 

ب���رال از جوام���ع س���رمایھ داری و مکت���ب لیو حکومتھ���ای دموکراتی���ک برخاس���تھ  بن���ابراین حکومتھ���ای س���لطنتی ق���دیم
   کّل جامعھ ھستند . اطالعاتی بر -صنعتی  -نظامی  -دموکراسی ھر دو ھمان حاکمیّت اقلیّت صاحب قدرت اقتصادی 

یستم بھ در قرن و اّما حکومتھای سوسیال دموکراتیک پدیده ای بسیار پیچیده تر ھستند مثل حکومتھای سوسیالیستی ک
ھ�ا دن�د . اینی مثل روسیھ و چین و کشورھای اروپای شرقی و برخی دگر از کشورھای جھ�ان س�ّوم پدی�د آمیدر کشورھا

بق�ۀ طن�ی حکوم�ت در اساس ھمان حاکمیّت اکثریّت مردم محسوب می شدند یعنی حاکمیّت ارادۀ ک�ارگران و دھقان�ان . یع
  دھند .  زحمت کشان کھ اکثریّت مردم را تشکیل می

وده ان�د ب�دبخت نب� اّما چھ کسانی بانی حکومتھای سوسیالیس�تی ب�وده ان�د ؟ مس�لماً ک�ارگران و دھقان�ان و عاّم�ۀ مردم�ان
خاس�تھ بر ورژواب� بلکھ جماعتی موسوم بھ روشنفکران انقالبی بودند کھ از طبقات شکم سیر و اقلیّت بھ اصطالح خرده

ر و عام��ۀ ند طبق��ھ ای ب��ی ریش��ھ ب��ین اش��رافیّت ص��احب اقت��داحس��وب م��ی ش��دی س��رگردان و بین��ابینی مبودن��د ک��ھ طبق��ھ ا
گ�ل بق�ھ ای انمردمان زحمت کش . ولی خود این روشنفکران انقالبی ھرگز زندگی با زحمت و مشقت نداشتند و بلک�ھ ط
ھ ب�دّل ص�ر مب�و مصرف کننده بودند کھ درواق�ع طبق�ۀ س�ّوم نامی�ده م�ی ش�وند ی�ا طبق�ۀ متوّس�ط ک�ھ بت�دریج در عص�ر معا

الّک و م�ار و ایھ د: بین اقلیّت سرمالن و واسطھ ھای بین ثروت و کارطبقۀ جامعۀ شھری شده اند . طبقۀ دالبزرگترین 
ا ردازی خ�ود پ�ر. این�ان ب�ھ لح�اظی ھم�ان طبق�ۀ تحص�یل ک�رده ان�د و ن�ان اطالع�ات و عل�م و نظری�ھ طبقۀ کارگر و دھقان

  خورند یعنی نان فکر خود را . می

سوسیالیستی بھ مثابۀ حاکمیّت اکثریّت مردم نبوده است بلکھ حاکمیّت اھل فکر و مدرسھ بوده است کھ  ایپس حکومتھ
جدیدترین طبقھ در تاریخ بشر محسوب می ش�وند و محص�ول س�واد ھس�تند . این�ان ن�ھ ق�درت تولی�دی دارن�د و ن�ھ ق�درت 
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زدن و فکر کردن دارند . و بدینگون�ھ م�ی بین�یم  اقتصادی و نظامی . نھ زور بازو دارند و نھ زور پول . فقط زور حرف
  کھ حکومتھای سوسیالیستی ھم حاکمیّت اکثریّت نبود و لذا فروپاشیدند . 

  

  حکومت اسالمی 

ت ت ن�ھ حکوم�حک�ومتی م�ی توان�د باش�د ؟ ھم�انطور ک�ھ از ن�امش پیداس� ن�وع و اّما حکومت اسالمی و یا ک�الً دین�ی چ�ھ
و اص�ول  آداب و ومولداران و نھ بی پولھا . بلکھ حکومت مجموعھ ای از ق�وانین و رس�اقلیّت است و نھ اکثریّت و نھ پ

ن�ھ  ق�ی م�ی ش�وداست کھ دین یا اسالم نامیده می شود کھ در ماھیّت نھان خود ھمان حکوم�ت خ�دا ب�ر خل�ق تل یو اعمال
کوم�ت حرتی منجر ب�ھ حکومت خلق بر خلق . زیرا دیدیم کھ حکومت خلق بر خلق ھرگز ممکن نمی شود و در ھر صو

  یک اقلیّت کوچک بر کّل جامعھ است . 

ادیّ�ت ویّ�ت ب�ر محکومت دینی یا اسالمی درواقع باید حاکمیّت ارزشھای الھی و فضائل اخالق�ی و مع�ارف توحی�دی و معن
غن�ی و  ک و پیر ور یک بنوعی شامل گردد و زن و مرد و کودات و اکثریّت و اقلیّت ھا را ھم ھجامعھ باشد و ھمۀ طبق

یّ�ت س�ت ، حاکمافقیر و بی سواد و با سواد در این حکومت ب�ھ ی�ک چش�م نگ�اه م�ی ش�وند . ای�ن حاکمیّ�ت معن�ا ب�ر م�ادّه 
  آخرت بر دنیا . 

الم و متقی و ع� وو اّما این حاکمیّت خدا بر خلق در قلمرو اجرا و عمل بایستی بواسطۀ گروھی خداشناس و خدا پرست 
  دگار جاری شود . عارف و متّصل بھ ارادۀ پرور

  .  و تا بھ امروز (ع)تا علی  با فضیلت در تاریخ بوده است از سقراط این حکومت آرمانی ھمۀ انسانھای

یّ�ت واره اکثرو می دانیم کھ طبق تجربۀ بشری و طب�ق ق�وانین و س�نّت ت�اریخی آنگون�ھ ھ�م ک�ھ در ق�رآن م�ی خ�وانیم ھم�
ر ح��داکثر د ایش دارن��د و دی��ن داری آن��ان مش��رکانھ اس��ت و دی��ن رامردم��ان ب��ھ کف��ر و پس��تی و دروغ و دنی��ا پرس��تی گ��ر

ا ت مواج�ھ ب�خدمت منافع دنیوی و نفسانی خود می خواھند . بنابراین حکوم�ت دین�ی و اس�المی در ھ�ر اجتم�اعی بس�رع
ھم�ان  د . و ب�ازبن بست و درگیری با اکثریّت مردم می شود و مجبور بھ دیکتاتوری و جباریت دینی و اخالق�ی م�ی گ�رد

دلیل ب�ی�ن حکوم�ت اقاعدۀ حاکمیّت اقلیّت بسیار کوچک مؤمنان ب�ر مش�رکان و ک�افران و منافق�ان رخ م�ی دھ�د ک�ھ اتفاق�اً 
ین ن�د ک�وچکترکماھیّت خود از سائر حکومتھا دیکتاتوری تر می شود و این اقلیّت�ی ھ�م ک�ھ ب�ر ک�ّل جامع�ھ حکوم�ت م�ی 

ن�دک اار بس�یار د زیرا ھمواره تعداد مؤمنان خ�الص و ح�ق پرس�ت بس�یاقلیّت ھا نسبت بھ سائر حکومتھا از آب درمی آی
  است و ھرگز حتّی طبقھ ای را ھم پدید نمی آورد . 

و  واضح ت�رین نمون�ھ از ی�ک حکوم�ت دین�ی اس�ت ک�ھ بس�رعت بس�مت جن�گ و انھ�دام رف�ت (ع)حکومت پنج سالۀ علی 
قت�ل رس�انیدند و  انش را ب�ھعل�ی ایس�تادند و نھایت�اً او و ی�ار نھایتاً علی ماند با چند نفر از مریدانش . و مابقی در مقاب�ل

ن و دی�د ک�ھ ج�ادر اندک مدّتی شقی ترین و دیکتاتوری ترین حکومت یعنی حاکمیّ�ت ام�وی ب�ر ک�ّل جھ�ان اس�الم ح�اکم گر
ت وم�فک�ر حک ومال و ناموس و اعتقاد مردم را تباه ک�رد و ب�ھ ھ�یچ کس�ی ھ�م پاس�خگو نب�ود ک�ھ ب�ا واقع�ۀ ک�ربال بس�اط 

ولی ش�د ک�ھ جھان اس�الم مح�و و ن�ابود ش�د و حاکمیّ�ت اش�رافیّت بھم�راه م�ذھب ش�رک و نف�اق ب�ر م�ردم مس�تاسالمی از 
  مذھب و باور عامۀ مردمان بود . پس نفس مردم بصورت حاکمیّت طبقھ ای بر خودشان حاکم گردید . 

  

     فلسفۀ اکثریّت و اقلیّت 

دم�ان ۀ عاّمۀ مرو جریانی کھ بھ حکومت می رسد بر آینھ و تجلّی نفس واحدھمواره در ھر جامعھ و دوره ای آن گروه 
  است . درک این حقیقت بھ مثابۀ درک ذات حکومت و سیاست در ھمھ جای زمین و زمان است . 

ود بنابراین آنکھ و آنچھ کھ بھ حاکمیّت می رسد در حقیقت نھ اقلیّت کھ اتفاقاً اکثریّت قریب بھ اجماع است کھ چیزی ح�د
باالی نود درصد جامعھ را باطناً نمایندگی م�ی کن�د . و ل�ذا بھت�رین جم�ال ب�اطن قری�ب ب�ھ اتف�اق ی�ک جامع�ھ در ھویّ�ت و 
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عملکرد حکومتش متجلّی است . جامعھ شناسی و روانشناسی یک اجتماع در شناخت حاکمیّت آن جامع�ھ نق�د و فعّ�ال و 
  زنده و عیان است . 

امع�ھ ت محکوم جھ سر کار آمده باشد و بھر روشی بھ حکومت رسیده باشد عصارۀ اکثریّ اقلیّت حاکم تحت ھر عنوانی ک
ش ادیتی و اقتص�می و سیاس�ی و اطالع�ااست . چرا کھ بھرحال حکومت با ھمۀ ارکان قضائی و مقنّنھ و اجرائی و انتظا

ھ دریج تب�دیل ب�از ی�ک ف�رد بت�در ط�ول ت�اریخ ای�ن حاکمیّ�ت و بھ نسبت کّل جامعھ ھمواره یک اقلیّت محسوب می شود . 
لتر م�ی غی�ر مس�ئو یک جمع شده کھ ھیئت حاکمھ نامیده می شوند کھ اتفاقاً ماھیّت حکومت را پیچی�ده ت�ر و ریاک�ارتر و

تّ�ی حن�د و دیگ�ر امخاطب و مسئول واقع نشود . یعنی شاھان در طول تاریخ بتدریج زیرکتر شده سازد تا کسی مستقیماً 
ل��ذا  یرکت��رین وزج  ب��ر س��ر خ��ود نھن��د و خ��ود را در خط��ر افکنن��د . م��ثالً آق��ای راکفل��ر را بای��د حاض��ر نیس��تند علن��اً ت��ا

ھ ای از ک�ھ ب�ر جنب�مقتدرترین شاه در کّل تاریخ جھان دانست کھ ھیچ مسئولیتی ھم در قبال مردمان جھان ن�دارد درحالی
امرئی و نب��وده اس��ت . او ی��ک ش��اه ن��ک��ّل جھ��ان حکوم��ت م��ی کن��د و ت��اکنون ھن��وز امک��ان محاس��بھ و ب��رآورد ث��روت او 

د ن ب�وده ان�آزادیخواه و دموکرات است کھ خاندانش در قرن بیستم بانی عمده جنگھای بزرگ و کوچک در سراس�ر جھ�ا
ی�ز ناس�ر جھ�ان بدون آنکھ دستشان بھ گناھی آلوده شده باشد . و صاحب ھزاران مؤسسۀ خیریّ�ھ و ع�ام المنفع�ھ در سر

  ام خود او ھستند و الغیر . می باشد کھ فقط اینھا بن

  

  ماهیّت حکومت دینی 

م نش��ود و حکوم��ت دین��ی اگ��ر در جامع��ھ ای ممک��ن ش��ود و ادام��ھ یاب��د و مب��دّل ب��ھ دیکت��اتوری خ��ونین و خفق��ان آور ھ��
 .واند باش�دتعادل و عالم و پاک می حکومتی عادل باشد عمالً حکومت یک گروه نیست بلکھ حکومت یک فرد موّحد و 

یج خودش��ان را از . ک��ھ بت��در۵٧ - ۵٨ت کوت��اه م��دّت و یک��ی دوس��الۀ ام��ام خمین��ی ب��ر جامع��ۀ ای��ران در س��ال مث��ل حاکمیّ��
ر ھم�ھ ت�اد ک�ھ دفارھبری اجرائی کشور کنار کشیدند و حکومت را ب�ھ س�ائر اف�راد و گروھھ�ا واگذاش�تند و ھم�ان اتّف�اقی 

  افتد و جز این ھم نمی توانست باشد . می

دن�ۀ اجتم�اع را درص�د ب ٩٩ینی امام خمینی حدود دو سال توانس�ت ک�ّل جامع�ۀ ای�ران ت�ا ح�دود قدرت روحی و ایمانی و د
ود . ول�ی ب�تحت حکومت معنوی خود قرار دھد ک�ھ حک�ومتی ب�س عادالن�ھ و معن�وی و اخالق�ی و الھ�ی و تمام�اً مردم�ی 

ن ای�ن جری�ا وا روی نمودن�د مردم بعد از تغیی�ر حکوم�ت دوب�اره از وض�عیّت دین�ی و معن�وی خ�ود خ�ارج ش�دند و ب�ھ دنی�
ق�درت  نھ�ا ھ�م آنآبمدّت حدود سی سال گام بھ گام کّل جامعھ را فرا گرفت و جز انگشت شماری مؤمن باقی نماندن�د ک�ھ 

ھ ب�می بس�رعت الزم معنوی و روحانی را برای تحریک و احیای ایمان و روح مردمان نداشتند و لذا عمر حکومت اسال
  کانھ مستولی شد . پایان رسید و حاکمیّتی مشر

ن�د ن نم�ی تواپس در حقیقت حکومت دینی کھ بر عدالت و آزادی انتخاب باش�د ھرگ�ز محص�ول رأی و انتخاب�ات و پارلم�ا
ف�ر کب�ر ش�رک و  اکثریّت قریب بھ اتفاق ھر جامعھ ای بھ نسبت ھمان اصول و مب�انی اعتق�ادیشباشد زیرا در ھمھ حال 

انس�ان  ا چن�د نف�ربر یا پارلمانی مؤمنانھ و پاک و عارف برگزین�د . بلک�ھ ی�ک ی�و نفاق زیست می کند پس نمی تواند رھ
ع�ھ را ب�ھ مخلص و موّح�د و پ�اک ب�ھ ق�درت روح�انی معرف�ت و ایم�ان خ�ود روح قدس�ی در کالب�د جامع�ھ م�ی دمن�د و جام

ن رھبر ی�ا مانیکھ آا زوضعیّتی قیامتی (انقالبی) می کشانند کھ در آن وضع امامت و رھبری دینی را پذیرا می شوند و ت
ود و ب�ار خواھ�د رھبران بر اخالص خود استوار باشند و بواسطۀ وسوسۀ قدرت نلغزند جامعھ ھ�م ب�ا آنھ�ا متّح�د و وف�اد

ر ین�ی پای�دادبدینگونھ یک حکومت دینی محقق می شود . و اینست کھ بھ لحاظ اعتقادی و روایات اسالمی ھم حکوم�ت 
س�م او با ھ�ر  ل کھ مظھر دین و عرفان کامل است ممکن نمی آید . آن انسان ھرکھو جھانی جز بواسطۀ یک انسان کام

ھ�ی اس�ت ک�ھ یعن�ی ح�اکم دین�ی و عرف�انی و ال استیا جامعۀ خویش و آدرس و ھویّتی کھ باشد امام زمان عصر خویش 
یّ�ت ان�د و تبعم�ی ر ب�ر آنھ�ا حک�مبقدرت روح خویش کّل جامعھ را بسوی خ�دا کش�انیده و ل�ذا ب�ھ حک�م خ�دا ب�ھ می�ل آنھ�ا 

  . میکنند

پس حکومت دینی یا اسالمی و کالً حکومتی مبتنی بر اخالق و معرفت و انس�انیّت ھرگ�ز بواس�طۀ ی�ک پ�روژۀ حک�ومتی 
از پیش تدوین و آماده شده ممکن نیست . ھر جامعھ فقط تحت حکومت و رھبری ی�ک ی�ا گروھ�ی از انس�انھای مخل�ص 

و تعالی می نماید . نھ اینکھ اّول جامع�ھ ای بای�د تربی�ت ش�ود ت�ا پ�ذیرای حاکمیّ�ت و عارف تازه شروع بھ تربیت و رشد 
ن از پ�یش ، محک��وم ب��ھ وخ�دا گ��ردد . درس�ت بھم��ین دلی��ل ھم�ۀ حکومتھ��ای ای��دئولوژیک مبتن�ی ب��ر اص�ول و ق��وانین م��د

دیدتر و شکس��ت ب��وده ان��د : مدین��ھ ھ��ای فاض��لھ ! جوام��ع بش��ری در مس��یر حرک��ت جب��ری ت��اریخ فق��ط بس��وی کف��ری ش��
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وند ھم�انطور ک�ھ ش�اھدیم . و ای�ن تنھ�ا رش�د طبیع�ی جوام�ع م�ی باش�د . حرک�ت از ش�رک و نف�اق بس�وی رآشکارتر می 
چ�را ک�ھ ش�رک و نف�اق موج�ب ابط�ال امی�ال و تالشھاس�ت و ل�ذا ع�ذابش موج�ب س�وق دادن کفری تمام عیار و آشکار . 

قطب�ی م�ی س�ازد ک�ھ در ی�ک ط�رف اکثریّ�ت قری�ب ب�ھ جوامع بسوی کفر غریزی است کھ این وضع کّل جامعۀ بش�ری را 
اتّفاق بشریّت با کفری آشکار قرار دارد و در سوی دیگر انس�ان کام�ل ب�ا تع�دادی ان�دک مخلص�ان در دی�ن اس�ت . و ای�ن 
رویاروئی تمام عیار و آشکار کفر و ایمان است : جھل و معرفت ! و لذا آتش سوزانندۀ دوزخ کفر ک�ھ مس�تمراً در ح�ال 

و حدّت است نف�س جوام�ع را ب�ا تمامیّ�ت ارادۀ ش�ان ب�ھ ب�ن بس�ت م�ی کش�اند و آم�اده ب�رای پ�ذیرش دع�وت و ام�ر شدّت 
خالصانۀ دین می کند و امام یک تنھ با قدرت روحانی و الھی خویش ک�ّل بش�ریّت را تح�ت فرم�ان خ�دا م�ی آورد . و ای�ن 

  حکومت دینی است . 

ارفان�ھ منان�ھ و عی حکومت دینی تالشی انجام پذیرد ک�ھ مس�لماً تالش�ی مؤپس اگر قرار باشد کھ در جھت تسریع و برپائ
ف�اق را از نری ش�رک و از جانب اھل ایمان است ھمانا القاء و اجرای ال اکراه فی الدّین است کھ تا حدّ امکان زمین�ۀ جب�

د ت�ا ش�کارتر ش�ومردم�ان آبین ببرد کھ بین اخالص و کفر عیان راھی میان�ھ و التق�اطی ب�اقی نگ�ذارد ت�ا حقیق�ت دی�ن ب�ر 
رح�ق دین�ی و ب ھرچھ بیشتر بھ آستانۀ انتخاب آگاھانھ بین دین خالص و کفر خالص برسند . این انتخاب اساس حکومت

ب�ھ اش�دّ  است . زیرا انتخاب کفر خالص بسرعت منجر بھ انتخاب دین خالص می شود چراکھ کفر خالص بس�رعت منج�ر
 اً دین�یحکوم�ت حق� را فراھم می کند . و این زمینۀ ظھور ناجی موعود و برپائی عذابھا شده و زمینۀ توبھ ای خالصانھ

ت و الت و محبّ�آزادی انتخ�اب و ارزش�ھای متع�الی م�ی باش�د و نتیج�ھ اش ھ�م ج�ز ع�د است کھ تماماً مبتنی بر انسانی و
  معرفت نیست . 

  

   مسئلۀ تدوین ایدئولوژي 

ت نقالبی در جھ�او یا تدوین عملیات حکومتی نیست مانیفست ، تدوین  منظور و اصرار ما در تدوین ایدئولوژی اسالمی
   برقراری حکومت اسالمی . این ھر دو محکوم بھ شکست است و تجربھ اش را پشت سر و پیش روی داریم .

م تأس�فانھ ھ�مایدئولوژی بلحاظ لغت ھم بمعنای خود آگاھی فکری و عقیدتی است و وجھی از معرفت نفس می باشد ک�ھ 
نامۀ ی��ک بکلّ��ی از ماھیّ��ت اص��لی خ��ود منح��رف ش��ده و فق��ط بمعن��ای اساس��فرھن��گ غ��رب و ھ��م در تقلی��د جھ��ان س��ّوم  در

  حکومت آرمانی است . 

رف�ت ھم در مع وایدئولوژی ھم در اصل فلسفۀ اروپائی اش کھ ریشھ در فلسفۀ ھگل و فویرباخ و شلنیگ و فیختھ دارد 
ز ان�د یک�ی اقالب سیاس�ی و حکوم�ت آرم�انی ن�دارد بلک�ھ ای�ن ام�ور م�ی تواسالمی کھ بخشی از عرفان است ربطی بھ ان

د و ش�د . ول�ی متأس�فانھ فق�ط ھم�ین جنب�ۀ فرع�ی از ای�دئولوژی مقص�ود ش�آئی فک�ری با -نتایج ایدئولوژی بمعنای بخود 
فری�د ک�ھ ظیم�ی آع عاصلش از یاد رفت و لذا ایدئولوژیھای قرن بیستم ابزار بزرگترین ستمھا و جھالت ھا گردی�د و فج�ای

وژیک دّ ای�دئولدر اکثر انقالبات شاھدش بوده ایم و لذا از بطن این نھضت ھای بھ اصطالح ایدئولوژیک نھضت ھای ض�
ر کش�ور دب است ک�ھ یا ضدّ روشنفکری پدید آمد کھ انحرافی اندر انحرافی دیگر است کھ درواقع ھمان انقالب ضدّ انقال

  : نفاق ! سالم ضدّ اسالم می رسیما کھ بھ اخودمان نیز شاھدیم تا آنج

م�ت حک�م ب�ھ حک . یعنی تبدیلروز تدوین ایدئولوژی اسالمی یعنی تبدیل و تحویل شریعت اسالمی بھ معرفت عینی و بھ 
  و نھ تبدیل حکم بھ حکومت . اینست راز انحراف انقالبات از جملھ انقالب اسالمی ایران . 

ی و عرف�ت عین�مل ب�ھ ری و خفقان و س�تم بن�ام دی�ن و خ�دا . حک�م بای�د تب�دیتبدیل حکم بھ حکومت یعنی پیدایش دیکتاتو
الّزم�ان ّوت و آخری شود تا زمینۀ فکری و فرھنگی حاکمیّت دینی پدید آید . و این از ویژگی خ�تم نب�لممدرن و حکمت ع

ک�ھ : زی�ن  ص)( کھ عرصۀ معرفت نفس و حاکمیّت عرفان اس�ت بعن�وان تنھ�ا راه ھ�دایت در دی�ن بق�ول رس�ول اک�رماست 
  پس فقط پیروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند . 

ت ب�ھ حکام شریعپس تدوین ایدئولوژی اسالمی یعنی رسیدن بھ حقایق دین محّمد بواسطۀ معرفت نفس کھ قلمرو تبدیل ا
وق�ایع  وق م�درن حکمت عرفانی است آنھم براساس مسائل و پدی�ده ھ�ای زن�دگی م�درن و ب�ھ بی�ان انس�ان م�درن و منط�

  مدرن . 
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فت . نطق و معرپس تدوین ایدئولوژی اسالمی یعنی عرفانی کردن شریعت و بھ روز کردن این عرفان بھ لحاظ بیان و م
حیای دی�ن و نھا راه اتو جھان امروز را بھ بیانی قرآنی آوردن و یا قرآن دیروز را در جھان امروز تعیّن بخشیدن . این 

ن�ی و مع�ارف دی ن بواسطۀ انسان و احیای انسان بواسطۀ دین . این ھمان تأویل جھان م�درن ب�ھانسان است . احیای دی
ی��دئولوژی ان ام��روز . اینس��ت ت��دوین اھ��قرآن��ی اس��ت و تع��یّن ق��رآن و مع��ارف توحی��دی در ظ��رف پدی��ده ھ��ای انس��ان و ج

  اسالمی . 

ن�ۀ اب�د و زمیجامع�ھ تح�ّول ب�ھ دی�ن م�ی ی و آنگاه از بطن چنین ت�دوین ای�دئولوژیک ، فک�ر و فرھن�گ و ب�اور و احس�اس
عط�ش ح�ق  حکومت دینی فراھم می گردد و امام و مخلصان امکان سخن گفتن و دعوت بھ ح�ق پی�دا م�ی کنن�د . جامع�ھ

  می یابد و مخلصان و امامان ھم این عطش را پاسخ می دھند . 

معن��ای بای��دئولوژی ک��ن نم��ی آی��د . مم ج��ز بواس��طۀ پی��دایش ای��دئولوژیک دی��نجامع��ھ بای��د ب��ھ عط��ش دی��ن برس��د و ای��ن 
  الھی! -اجتماعی -تاریخی -دینی -نسانیا -خودآگاھی عرفانی

اقع�اً ت ؟ آی�ا وآیا امروزه بزرگترین و محوری ترین مسئلۀ روزمرۀ ھر مسلمانی ای�ن نیس�ت ک�ھ : آی�ا براس�تی دی�ن چیس�
   . دینی این است پس ...  آیا عصر دین داری سپری نشده است ؟ اگر دین و حکومتدین قابل اجرا است ؟ 

ی و دین�ی تدوین ایدئولوژی تنھا پاس�خگوی مس�ائل دین�ی انس�ان ام�روز اس�ت . پ�س اساس�ی ت�رین بنی�اد حکوم�ت اس�الم
حکوم�ت  ھمان تدوین ایدئولوژی است . این سنگ زیر بنای تأس�یس حکوم�ت اس�المی و ی�ا انقالب�ی اس�ت ک�ھ ب�ھ عش�ق

ش�د م�ت وق�ت بامانھ و عارفانھ نھ عش�قی ک�ور ک�ھ فق�ط محص�ول ع�داوت ب�ا حکواسالمی پدید آمده باشد البتّھ عشقی عال
ی�ک  ن رھبرش�انآنطور کھ در انقالب اسالمی ایران بود . مردم فقط می دانستند کھ حکومت شاه را نم�ی خواھن�د و چ�و

ر لب�اس دهللا را  خواھن�د . ال ال�ھ را م�ی دانس�تند ول�ی االّ م�ی کردن�د ک�ھ حکوم�ت اس�المی را می روحانی ب�ود ل�ذا احس�اس
. ی�ددان خ�ود نم�ی اط�اعتی در اطرافی� روحانی ھم کھ بسرعت خود را کنار کشید زیرا دیگررھبر روحانیّت می دیدند . و 

  اج ! اھان بی تو لذا فقط شاه رفت و ھزاران شاه بھ میدان آمدند کھ اصوالً ھمۀ جمھوریھا ھمین ھستند : حکومت ش

ت . اس�المی اس�ت ک�ھ تب�دیل و تحوی�ل و تأوی�ل و تع�یّن حک�م ب�ھ حکم�ت اس�م�ت می ھم�ان حکپس اس�اس حکوم�ت اس�ال
ح�ت تنتی میش�ود ھالنھ و لذا جابرانھ و س�لطمت عملی و بھ روز پدید نیاید حکومتی کور و جاحکحکومتی کھ بر مبنای 

مام ای�ن ا. و دم تبدیل بھ فرھنگ شده باشدحکومت اسالمی محصول حکمت اسالمی ای است کھ در مر. پس ھر عنوانی
  . دعیّن میبخشدر تار و پود زندگی مردم جاری میکند و تسازد و این حکمت را رھنگ را تبدیل بھ قدرت حکومتی میف

  ھستند :  یلین ایدئولوژی اسالمی چھار رکن ذو اّما ارکان تدو

  أویل و تعیّن آیات و مفاھیم و احکام قرآن بر اساس جھان مدرن . ت -١

   .سیر سیرۀ پیامبر و عترت ائمۀ اطھار در جھت تحقّق در انسان مدرن تأویل و تعیّن و تف  -٢

ین�ی و ھا و مسائل علمی و فنی و اقتصادی و سیاسی و ھنری و روانی انسان مدرن بر مبن�ای مع�ارف د تبیین پدیده -٣
  قرآنی . 

  رک فلسفۀ تاریخ جھان و اسالم بر اساس معارف توحیدی و قرآنی .د -۴

   

 


